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Abstract 

The aim of this study is to investigate how teachers, at secondary schools, 

think about children’s information literacy. This is explored based on three 

questions: 

• What do teachers consider information literacy to be? 

• How do teachers work to develop student’s information literacy? 

• How do teachers view children’s information literacy? 

The reason for this study sprung form the lack of former research in the area 

of teacher's view of information literacy. The reason why this is a problem is 

because students are viewed to benefit from a partnership between the 

librarians and teachers when learning information literacy. It’s also necessary 

that children develop information skills to make sure that they can be a part 

of a democratic society. To answer these questions nine teachers are 

interviewed. The way these interviews were structured were in line with what 

is written about “semi-structured interviews”. To analyze the results from the 

interviews performed, Christine Bruce’s “Seven faces of information 

literacy” is applied. 

The results and analysis showed that teachers often view information literacy 

as the ability to search for information, evaluate it from a critical standpoint 

and handle digital tools. When it comes to how they explain these different 

concepts it’s often connected to a specific task. The teachers explain what 

they consider the students to know at this point in their life. A few times the 

teachers view on information literacy differs from Bruce, but for the most 

time Bruce categories of information literacy are still relevant despite the 

differences in context and time.  

Nyckelord 

Informationskompetens, informationssökning, källkritik, digital kompetens, lärare, 

elever, grundskolan.  
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1 Inledning 

Dagens samhälle är ett informationssamhälle. Vi kommer dagligen i kontakt 

med en enorm mängd information från olika källor, en av anledningarna till 

detta är utvecklingen av olika typer av medier. Bland de yngre 

generationerna går det att se en ökad användning av digitala medier samt en 

minskad användning av de ”traditionella”, det vill säga exempelvis böcker 

(Nygren & Wadbring, 2013, s. 20–21). Det är dock inte enbart den digitala 

utvecklingen som har påverkat mängden information som samhället tar del 

av, utan det ges idag ut en större mängd böcker, dagstidningar, tidskrifter 

etcetera jämfört med vad det har gjorts tidigare. Tillgången till information är 

inget nytt, men som påpekat är mängden det, och kanske framförallt 

tillgängligheten. I och med teknikutvecklingen så ger det en större möjlighet 

till att kunna ta del av information i princip vart man än befinner sig (Nygren 

& Wadbring, 2013, s.41). De individer som har tillgång till internet kan 

sprida informationen i princip hur och vart som helst. Detta innebär att ett 

källkritiskt perspektiv nästan är ett krav i hanteringen av den information 

som finns tillgänglig, då vem som helst kan publicera en nyhet eller liknande 

(Thúren, 2013). 

Informationskompetens har blivit en stor del av utbildningsväsendet då 

denna kompetens är nödvändig för demokratins överlevnad och har blivit en 

viktig del i medborgarnas arbetsliv, privatliv och samhällsliv (Sundin & 

Rivano Eckerdal, 2014, s. 9–10). Det anses viktigt att börja utvecklingen av 

informationskompetens redan i skolgången, vilket innebär att verksamma 

pedagoger har fått nya ansvarsområden. Elever, i olika åldrar, förväntas på 

egen hand söka och hantera information samt behärska den nya tekniken 

(Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong & Cheung, 2011). Detta syns både i 

den övergripande läroplanen för grundskolan, men även inom olika 

kursplaner. I kursplanen för svenska står det att elever efter årskurs 4–6 ska 

kunna söka information i olika typer av källor och medier. De förväntas även 

kunna utvärdera källans/informationens trovärdighet (Skolverket, 2017a). I 

kursplanen för samhällskunskap för grundskolan står det att eleverna ska 

utveckla en förmåga att söka efter information och kunna utvärdera om den 

är relevant och tillförlitlig. De ska vidare kunna använda informationen som 

underlag för och som argument för egna åsikter (Skolverket, 2017b).  

Det är även väldigt lite forskning som fokuserar på just hur lärare ser på 

begreppet informationskompetens, alltså vad det innebär elever ska kunna 

samt vilken betydelse det har för dem. Den forskning som finns, inom 

biblioteks- och informationsvetenskap (B&I), fokuserar på bibliotekariens 

förståelse av begreppet, inte lärarens. Detta trots att det är viktigt att elever 

utvecklar informationskompetens och att det är, bland annat, lärarens uppgift 
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att arbeta med det. Vad anser lärare egentligen att informationskompetens 

innebär? 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
I detta avsnitt, under de första två rubrikerna, kommer det redogöras för en 

bakgrund kring begreppet informationskompetens. Både hur begreppet kom 

till och hur det har utvecklats samt kort om dess relation till pedagogiken. 

Detta för att ge läsaren en grund att stå på i läsningen av denna studie. Under 

rubriken problemformulering kommer det presenteras ett underlag för varför 

denna studie kommer genomföras. 

1.1.1 Från bibliotekskunskap till medie- och informationskunnighet 

Under 1974 användes begreppet bibliotekskunskap för första gången och 

med tiden har det fått en stor betydelse inom bibliotekssektorn (Sundin & 

Rivano Eckerdal, 2014, s. 15). Begreppet har sin grund i bok- och 

bibliotekskunskap. Under 1970-talet undervisade svenska lärare och 

skolbibliotekarier tillsammans, tidigare hade allt ansvar legat på 

bibliotekarien, för att elever i alla årskurser skulle lära sig till exempel att 

söka efter information. Tio år senare, det vill säga 1980, ersattes 

bibliotekskunskap av informationsfärdigheter. Anledningen var att man inte 

ville begränsa området till biblioteksanvändning, utan inkludera olika typer 

av informationskällor. Under 1990-talet ersattes informationsfärdigheter med 

informationskompetens som har utvecklats ytterligare under 

informationsteknologins framväxt och har blivit en del av B&I (Limberg, 

Hultgren & Jarneving, 2002, s. 96–98). 

Idag tar man del av stora mängder information genom datorer, 

mobiltelefoner, surfplattor etcetera, därför har begreppet medie- och 

informationskunnighet (MIK) blivit ett allt mer centralt begrepp. Detta då 

digitaliseringen påverkar hur information skapas, organiseras, sprids, lagras 

och kommuniceras i vårt vardagliga liv. MIK omfattar nämligen kunskaper 

såsom hur medier, bibliotek, arkiv och andra informationsleverantörer 

fungerar, under vilka förhållanden nyhetsmedier fungerar och bedöma hur 

dessa funktioner utförs genom värdering av innehållet och tjänster som 

erbjuds (Wilson, et al., 2011, s. 16). På grund av den tekniska utvecklingen 

kan samhället i stort, som sagt, ta del av och söka efter information i princip 

när som helst och var som helst, samt sprida information. Det ställs därmed 

större krav på individers förmågor att hantera information och kritiskt 

granska den. Det handlar inte enbart om den digitala publiceringen utan även 

den digitala delaktigheten då internet är en plats där människor kan delta 

genom att söka, skriva, dela, chatta, kommentera och läsa (Sundin & Rivano 

Eckerdal, 2014, s. 9–11).  

[...]Kompetenser som utvecklas genom medie- och 

informationskunnighet kan utrusta medborgarna med förmågan 
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att tänka kritiskt och därmed göra det möjligt för dem att ställa 

krav på högkvalitativa tjänster från medier och andra 

informationsleverantörer (Wilson, et al., 2011, s. 16). 

Unesco har arbetat fram ett ramverk för lärare och lärarutbildningar då det 

finns ett behov av att arbeta med MIK i grundskolan. Den främsta 

målgruppen för MIK är just lärare i grundskolans högre klasser, men även 

för lärare inom de högre utbildningarna (Wilson, et al., 2011, s. 51). Lärare 

ska kunna granska och förstå innehållet i media och andra källor där 

information produceras. Samt ha en förståelse hur man värderar information, 

men även hur man kan använda information för olika syften. Därför finns det 

kärnkompetenser som stöd för lärarnas förståelse av MIK genom att rikta in 

sig på några delar av begreppet informationskompetens (ibid., s. 27). 

1.1.2 Informationskompetens och lärare 

Termen “information literacy”, på svenska informationskompetens, användes 

för första gången år 1974 av Paul Zurkowski i en rapport kring ett program 

som talade om ett försök att uppnå nationell informationskompetens innan år 

1984 (Bruce, 1997; Doyle,1994; Kapitzke, 2003). Zurkowski (1974) talade 

om begreppet i relation till individers förmåga och möjligheter att hitta och 

använda information. Begreppet har sedan kommit att utvecklas och blivit en 

del av forskningen inom B&I. Kapitzke (2003, s. 3) menar att begreppet 

började användas allt mer för att integrera bibliotekskunskap i skolväsendet, 

då som ett försök att göra det till en central del av högskoleutbildningen i 

USA. Sirje Virus (2003) menar att informationskompetens har 

uppmärksammats allt mer då det fokusera på det livslånga lärandet. 

Informationskompetens har även dragit till sig större uppmärksamhet i och 

med att det i dagens samhälle, som nämnt, finns ett större behov att utveckla 

sin förmåga att söka, värdera och använda information (Virkus, 2003).  

Intresset för informationskompetens har ökat allt mer ur ett 

forskningsmässigt samband men även i relation till den faktiska utbildningen. 

Under 2000-talet har intresset för forskning riktat mot 

informationskompetens ökat, både inom B&I och pedagogik (Hedman & 

Lundh, 2009, s. 269). Ser man på forskning kring informationskompetens i 

relation till undervisning hamnar fokus många gånger på den högre 

utbildningen. I svensk kontext är det gymnasium, universitet, folkhögskolor 

och vuxenutbildningar, med störst fokus på gymnasiet och universitetet. 

Riktar man dock blickarna på själva utbildningen är informationskompetens 

närvarande från de lägsta årskurserna, det beskrivs dock inte alltid som 

informationskompetens. Detta beror på att synen på utbildning har 

förändrats. Lärare ska lära elever att lära sig själva, och det läggs ner allt 

större tid och kraft på ett “elevcentrerat arbetssätt”, att elever själva ska 

“forska” (Alexandersson & Limberg, 2009). Begreppet 

informationskompetens tillhör inte längre enbart forskningen utan det har 

även blivit en del av politiken. I och med att dagens politiker satsar allt mer 
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på utbildning i relation till informationskompetens och det har, som tidigare 

påpekat, blivit en del av både läroplaner och kursplaner. Begreppet 

informationskompetens är därmed ett begrepp som har en central roll både 

inom forskning och verkligheten, B&I och pedagogiken.  

1.1.3 Problemformulering 

Ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier är något som har förespråkats 

länge, och som har blivit allt tydligare de senaste åren. Detta gäller särskilt 

informationskompetens, vilket ses som ett ansvarsområde för både lärare och 

bibliotekarier. Det finns mycket som talar för ett samarbete. Bland annat 

visar en undersökning av Chu, Tse och Chow (2011) att lärare och 

bibliotekarier hade olika roller i undervisningen och att detta bidrog till ett 

bra lärandeklimat och en ökad förståelse hos eleverna då de kunde ta del av 

bådas kunskaper. Att ett samarbete med lärare och bibliotekarier främjar 

elevers lärande är även något som Kuhlthau, Maniotes och Caspari (2007) 

påpekar.  

Det är ett rimligt antagande att tänka sig att när det talas för att lärare och 

bibliotekarier ska samarbeta talas det om att de ska arbeta mot ett gemensamt 

mål. Målet blir i detta fallet att eleverna ska utveckla sin 

informationskompetens. För att göra detta bör bibliotekarier och lärare som 

arbetar tillsammans ha en liknande syn på vad det faktiskt innebär att vara 

informationskompetent. Som det kommer att framgå i forskningsöversikten 

finns det flera undersökningar inom B&I som fokuserar just på olika aspekter 

av informationskompetens och vad det innebär. Det är befogat att förmoda 

att flera av dessa åsikter även förekommer hos verksamma bibliotekarier då 

de flesta av dem har gått en utbildning vari informationskompetens tas upp. 

Det finns dock inte lika många studier som undersöker hur lärare tänker 

kring begreppet.  

Att vara källkritisk har blivit en stor del av det demokratiska samhället och är 

en viktig del i samhällslivet, privatlivet men även arbetslivet. Därför är det 

viktigt att det redan i grundskolan lära ut källkritik. Elever ska inte enbart 

kunna söka efter information utan även påverka och delta i samhället. Då det 

finns ett överflöd av information i dagens informationssamhälle är det viktigt 

att vara källkritisk redan som barn. Avsaknaden av ett kritiskt 

förhållningssätt till den information man tar del av kan leda till att en individ 

inte har samma möjligheter att delta i samhället som andra. Detta då 

människan behöver korrekt information för att förstå och påverka sin 

omgivning. Det finns bland annat risk för att felaktig information sprids, 

både information som är inkorrekt eller information som är vinklad i ett 

försök att manipulera läsaren. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
I dagens samhälle finns det en enorm mängd av information som vi 

människor tar del av dagligen, det gäller både barn och vuxna. Barn kommer 

i kontakt med olika former av information allt lägre ner i åldrarna. Därför 

ställer skolverket allt högre krav i grundskolan på att de ska kunna hantera 

information. Läroplanen för grundskolan menar att elever i slutet av årskurs 

6 ska kunna söka, välja och sammanställa information (Skolverket, 2017c). 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad lärare för årskurs 4–6 

har för syn på vad det innebär att vara informationskompetent (i relation till 

elever), samt hur de ser på elevers informationskompetens. Denna studien 

kommer med andra ord inte att undersöka lärarnas egna 

informationskompetens. 

För att konkretisera och underlätta arbetet med ovanstående syfte har syftet 

delats upp till flera mindre frågor. De frågor som studien kommer att arbeta 

kring är: 

• Vad anser lärare att informationskompetens är? 

• Hur arbetar lärare för att utveckla elevernas informationskompetens? 

• Hur ser lärare på elevers informationskompetens? 

 

1.3 Disposition 
I detta avsnitt kommer vi att ge en överblick av hur vi kommer att lägga upp 

denna studie. Ovan har vi talat om studiens ingång samt ämnets bakgrund. Vi 

har presenterat vårt syfte med detta arbete, samt de frågeställningar vi har 

valt att använda oss av i studien genom vår problemformulering. Vidare 

kommer vi att presentera tidigare forskning som har gjorts inom området 

informationskompetens. Detta kommer att presenteras i tre delar; 1) Vad är 

informationskompetens? 2) Lärare och informationskompetens, 3) 

Grundskolebarns informationskompetens. Efter den tidigare forskningen 

kommer vi att förklara den teori vi har valt att utgå från och anledningen till 

varför vi väljer just den teorin. Därpå kommer vi att beskriva den metod vi 

har valt att använda oss av samt hur vi har gått tillväga för att samla in vårt 

material. I senare avsnitt kommer vi att presentera de resultat vi har fått fram 

genom att dela upp de i fem teman. Resultaten kommer vi senare att 

analysera utifrån den teorin vi har valt, samt den tidigare forskningen vi har 

presenterat. Slutligen genomförs en diskussion samt slutsatser där 

frågeställningarna besvaras. Avslutningsvis redogörs det en sammanfattning 

av denna studie. 
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2 Tidigare forskning 

Limberg, Sundin och Talja (2009, s. 38) beskriver informationskompetens 

som förmågan att söka, kritiskt värdera och använda information för att lösa 

olika problem. Detta är visserligen en någorlunda normativ förklaring av 

begreppet, men det är långt ifrån den enda. Informationskompetens kan 

tolkas på olika sätt beroende på vem det är som använder begreppet och i 

vilket sammanhang (ibid., s. 42). Det har utförts olika studier för att ta reda 

på olika gruppers informationskompetens, exempelvis lärare, elever och 

bibliotekarier. Vilket har gett en möjlighet att se skillnader i förståelsen av 

vad det innebär att vara informationskompetent (ibid., s. 46 & 48). I detta 

avsnitt kommer tidigare forskning, som är relevant för denna studie, 

presenteras. Det handlar om forskning som på ett eller annat sätt är kopplat 

till synen på begreppet informationskompetens eller elevers 

informationskompetens.  

2.1 Vad är informationskompetens? 
Den svenska termen informationskompetens är en översättning från 

engelskans information literacy, där termen literacy betecknas med svenskans 

kompetens, eftersom svenskan liksom många andra språk, saknar en term 

som motsvarar engelskans innehållsrika begrepp literacy (Limberg et al., 

2009, s. 40).  

Det engelska begreppet literacy översätts ofta i svenskan läs- och 

skrivförmåga, men det kan bli problematiskt då literacy innefattar mer än vad 

läs- och skrivförmåga gör (ibid., s. 40). Det går därmed inte att helt jämföra 

dessa två begrepp med varandra. I och med samhällets utveckling har 

begreppet läs- och skrivkunnighet kommit till att innefatta allt mer. Kunskap 

kring kommunikation via olika typer av medier och förmågan att förhålla sig 

kritiskt till olika källor är några av de färdigheter som har inkluderats i 

begreppet. För att hantera de ökade kraven på läs- och skrivförmåga, har det 

kommit att använda begreppet informationskompetens när det handlar om 

kraven att kunna söka, sålla, utvärdera samt använda sig av information. Det 

här har inneburit att det många gånger talas om informationskompetens som 

“den fjärde basfärdigheten”, det vill säga utöver att kunna läsa, skriva och 

räkna (Limberg et al., 2009, s. 40f).  

Det finns flera sätt att definiera begreppet informationskompetens. Många 

forskare som rör sig i och omkring området brukar dock ändå på ett eller 

annat sätt förhålla sig till American Library Association (ALA) / The 

Association of Collage & Research Libraries (ACRL) och/eller American 

Association of School Librarians (AASL) förståelse av begreppet 

informationskompetens. En sådan forskare är Christine Bruce (1997), som i 

sitt arbete att utforma en ny modell för förståelsen av begreppet 

informationskompetens lyfter fram betydelsen av ALA:s beskrivning av 

informationskompetens. Det går även att se hur vissa av ALA:s (2000) tankar 
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kring vad det innebär att vara informationskompetent stämmer överens med 

Christine Bruces modell från 1997. Det är även den modellen som kommer 

utgöra teori för nuvarande undersökning. Bruce (1997, s. 26f) påpekar bland 

annat att ALA:s förklaring av begreppet kan ses som en auktoritativ 

beskrivning. Man kan med andra ord se det som en central förklaring av 

begreppet, vilket rimligt sätt även gäller ACRLs förklaring. ALA och ACRL 

menar att begreppet består av 6 delar: 

• Determine the extent of information needed 

• Access the needed information effectively and efficiently  

• Evaluate information and its sources critically 

• Incorporate selected information into one’s knowledge base  

• Use information effectively to accomplish a specific purpose  

• Understand the economic, legal, and social issues surrounding the use of 

information, and access and use information ethically and legally (ALA 

2000, s. 2f). 

AASL har en liknande förklaring, nämligen att elever ska kunna: 

• inquire, think critically, and gain knowledge 

• draw conclusions, make informed decisions, apply knowledge to new 

situations, and create new knowledge 

• share knowledge and participate ethically and productively as members of 

our democratic society 

• pursue personal and aesthetic growth (AASL, 2009, s. 24) 

Dessa förklaringar är visserligen uppdaterade, men när det kommer till ALA 

har de haft liknande beskrivelser av informationskompetens sedan 1989. De 

delar som ALA/ACRL och AASL menar ingår i informationskompetens är 

delar som ofta förekommer i olika forskares förklaringar av begreppet. Det 

förekommer inte alltid tillsammans eller med samma formulering men 

grunderna brukar vara densamma, exempelvis förmågan att söka 

information, hantera den, kritiskt värdera samt etiska aspekter.  

Forskaren Christine Doyle har kommit fram till en annan "modell" för vad 

det innebär att vara informationskompetens. Trots att denna förklaring är från 

början av 1900-talet stämmer flera av “stegen” i modellen överens med 

senare beskrivningar av begreppet. Doyle (1994) menar att 

informationskompetens innebär att en person: 

• recognizes that accurate and complete information is the basis for intelligent 

decision making 

• recognizes the need for information 

• formulates questions based on information needs 

• identifies potential sources of information 

• decelopes successful search strategies 

• accesses sources of information including computer-based and other 

technologies 
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• evaluates information 

• organizes information for practical application 

• integrates new information into an existing body of knowledge 

• uses information in critical thinking and problem solving (s. 3).  

Doyle (1994) talar om de olika delarna av informationskompetens som 

färdigheter. Trots att hon påpekar att användningen och appliceringen av 

informationskompetens ser olika ut beroende på kontext, hon ger exemplet 

skolans värld gentemot ”det verkliga livet”, anser hon fortfarande att 

innebörden är densamma. Det vill säga att omständigheterna ser olika ut men 

du ska som informationskompetent fortfarande kunna samma saker. Doyle 

(1994) menar då att elever bör använda sig av samma strategier som personer 

i “det verkliga livet” för att räknas som informationskompetenta. 

En forskare som däremot ser mer kritiskt på själva begreppet 

informationskompetens är Cushla Kapitzke. Hon problematiserar nämligen 

den förståelse av begreppet som (många gånger) står i centrum, nämligen att 

de komponenter som ingår är oförändrade oberoende av kontext. Kapitzke 

(2003, s. 4) kritiserar det faktum att modeller för informationskompetens 

kommer till i en kontext men att det inte uppmärksammas. Modellerna 

påverkas av olika faktorer såsom ekonomi, kultur etcetera men det 

problematiseras inte, utan de ses som både universella och objektiva. Hon 

riktar även en kritik, samt ifrågasätter, den snäva bild av information som 

många gånger läggs fram. Information presenteras ofta i redogörelser för 

begreppet informationskompetens som “fakta”, som en sanning. Genom 

informationskompetens kan man utröna fakta ur medier och därmed ta reda 

på sanningen.  Kapitzke (2003, s. 6f) menar att istället för att lärare, och 

forskare, ska förlita sig på och försöka ta fram modeller för hur 

informationskompetens ser ut ska man fokusera på den kritiska aspekten av 

interaktion med information. Genom att förhålla sig kritiskt till information 

handlar det inte lika mycket om att hitta en “sanning” utan om att förstå olika 

perspektiv och därigenom skapa sig en förståelse av omvärlden. Detta öppnar 

även upp begreppet för olika former av medier och inte enbart “traditionell” 

facklitteratur utan även skönlitteratur, tv och film (Kapitzke, 2003, s. 4–7). 

Vilket i längden innebär en anpassning, av begreppet 

informationskompetens, till dagens samhälle med alla dess former utav 

information.  

2.2 Lärare och informationskompetens 
I detta avsnitt kommer det att presentera olika studier från olika länder runt 

om i världen, kring lärare syn på informationskompetens. Det kommer att 

presenteras i två olika syften. Lärares förståelse av begreppet 

informationskompetens samt lärares egna informationskompetens.  
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2.2.1 Lärares förståelse av informationskompetens 

Som tidigare nämnt finns det, i relation till undersökningar kring 

bibliotekariers syn, inte mycket forskning om lärares tolkning av begreppet 

informationskompetens. De som däremot har genomförts har kommit fram 

till resultat som till stora delar stämmer överens med varandra. Av de studier 

som nedan kommer att redogöras är två utförda i Storbritannien, en i Nya 

Zeeland och en i Kanada. Utav studierna fokuserar tre på lärare för, vad som 

i Sverige skulle vara, mellanstadiet till gymnasiet medans en av 

undersökningarna (utförd i Storbritannien) utgick ifrån akademiker på 

universitetet.  

Något som genomgående framgick i undersökningarna är att många lärare 

kopplar informationskompetens till internet och digitala verktyg. Probert 

(2009, s. 27f), som undersökte förståelsen av informationskompetens hos 

lärare för elever mellan 11–18 år, märkte att en stor del av lärarna förstod 

informationskompetens enbart i relation till informations- och 

kommunikationstekniker (IKT). Yngre lärare var mer benägna att besitta 

denna förståelse än äldre lärare, samt att det fanns en skillnad beroende på 

vilket ämne läraren undervisade i då lärare inom exempelvis matematik och 

naturvetenskap hade en mer begränsad syn på informationskompetens än 

lärare inom samhällskunskap och engelska (ibid., s. 28). I en undersökning 

av Smith (2013, s. 19f), som intervjuade lärare för elever mellan 11–18 år, 

var det inte lika vanligt att man definierade informationskompetens som 

uteslutande digital kompetens. Lärarna gav dock ofta svar som var kopplade 

till digitala källor. Även lärarna, för elever mellan 11–18 år, som Williams 

och Wavell (2007, s. 204f) intervjuade gjorde kopplingar mellan 

informationskompetens och teknik då de bland annat talar om, för att vara 

informationskompetent ska kunna söka efter information på nätet samt kunna 

utvärdera Internetkällor. Detta framgick även i studien av akademiker på 

universitetet. I sin studie undersökte Webber, Boon och Johnston (2005) 

huruvida det fanns en skillnad i förståelsen av informationskompetens mellan 

akademiker inom engelska och marknadsföring. Det framkom att trots att det 

fanns skillnader kopplade akademiker inom bägge discipliner 

informationskompetens till IT. De akademiker som undervisade inom 

engelska menade att för att vara informationskompetent krävs det att kunna 

söka efter information på nätet. Då räknas information både som text och 

andra former exempelvis bilder. Akademiker som undervisade inom 

marknadsföring talade även om att söka information på nätet men de menade 

även att kunna använda ex. olika datorprogram för att bland annat lagra 

information (Webber et al., 2005, s. 9 & 11).  

En annan komponent som i studierna framgick som en central del av lärares 

syn på informationskompetens är att eleverna ska klara av att söka efter 

information. I undersökningen av Probert (2009, s. 27) syns detta bland annat 

genom att 29% av lärarna, under en enkätundersökning, beskrev begreppet 
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informationskompetens med hjälp av ordet “finding”, vilket gjorde att detta 

var det vanligaste förekommande ordet. Även i Smiths (2013, s. 218f) studie 

framgick det att informationssökning ansågs ingå i vad det innebär att vara 

informationskompetent. Lärarna menade att eleverna skulle hantera att söka 

information, oavsett typ av källa. Williams och Wavell (2007) upptäckte, 

även de, att informationssökning ofta förekom i lärares förklaring av vad 

informationskompetens innebär, och att informationssökning kunde innefatta 

olika “steg”. Informationssökning kunde gå in i den “digitala delen” av 

informationskompetens, nämligen att man ska kunna söka information på 

nätet. Men det kunde även innebära att kunna använda bibliotek, söka 

information i olika typer av källor och hitta både specifika fakta samt 

övergripande information (Williams & Wavell, 2007, s. 203f). 

Informationssökning var likaså något som tydligt lyfts fram bland de 

intervjuade i Webber et al.s (2005) undersökning av undervisande 

akademiker. För akademiker verksamma inom engelska fanns det ett tydligt 

fokus på sökandet av information i form av text, ofta förklarat som böcker. 

Medan det inom marknadsföring fanns en bredare förklaring av begreppet 

information men att man även där lade fram vikten av att snabbt kunna söka 

upp information (ibid., s. 8,10 & 12) 

En annan central del som lyftes fram var förmågan att förstå och använda 

informationen som hittas. I Williams och Wavells (2007, s. 204f) studie 

förklarades “förståelse” och “användande” ofta i linje med att eleverna skulle 

kunna använda informationen för att hitta svar till sina skoluppgifter genom 

att förstå vilka delar av informationen som är relevant. Några lärare påpekar 

även att elever ska ha en tillräckligt bra förståelse av informationen de söker 

upp, att de kan formulera om det i egna ord (Williams & Wavell, 2007). Då 

genom att lärare ser det som negativt att elever “klipper och klistrar” med 

information. Användandet av information är även något som framkom i 

studien av Webber et al. (2005), däremot talade de om 

informationsanvändning på ett annorlunda sätt jämfört med lärarna för elever 

mellan 11–18 år. Ovanstående förståelse av 

informationsanvändning/förståelse förekom även den, men då mer i bifarten. 

Fokus låg istället, för akademiker inom marknadsföring, att för att vara 

informationskompetent krävs det en kunskap/förståelse kring att använda 

information för att göra en förändring. Det är betydande att besitta en 

förståelse för informationen och för att sedan kunna applicera den på 

exempelvis problem i vardagen (Webber et al., 2005, s. 11).  

En sista del som, genom ovannämnda undersökningar, verkar vara 

grundläggande i lärares förståelse av informationskompetens är värderingen 

av informationskompetens, eller källkritik. Flera lärare menade att det är 

viktigt då de påpekade att alla källor inte går att lita på, särskilt källor som 

återfinns på internet (Smith, 2013). Förmågan att kritiskt kunna värdera 

information är något som, på universitetsnivå, togs upp både av akademiker 
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inom engelska och marknadsföring (Webber et al., 2005, s. 9–12). Det vill 

säga att man ska kunna värdera hur trovärdig källan är, hur kontexten den är 

placerad i kan ha påverkat den etcetera. I undersökningen av Williams och 

Wavell (2007) beskrivs det av lärarna som att elever ska ha förmågan att 

“[…] evaluate sources and determine the quality of the information, 

particularly checking the authority of a website and recognizing bias in 

sources […]” (s. 205). Förmågan att kunna värdera information är inte något 

som tydligt skrivs ut som en åsikt bland lärarna i Proberts (2009) 

undersökning, men det finns delar som tyder på detta då forskarna skriver att 

vissa lärare hade en god förståelse av informationskompetens och i deras 

beskrivning av detta förekommer utvärdering.  

2.2.2 Lärares informationskompetens 

Under 1990-talet kom en utveckling av informationstekniken och krav 

började ställas inom utbildningsväsendet där kravet låg på att den nya 

utvecklingen skulle anpassas. Datorer skulle vara ett snabbt redskap för 

elevers lärande. Detta skulle leda till en ny undervisningsform och metod för 

lärare i skolan. IKT betraktades som ett verktyg som skulle få elever att 

prestera bättre i skolan och därmed lära sig mer (Alexandersson & Limberg, 

2009, s. 86–87).  

Limberg och Lundh (2008) har utfört en kvalitativ studie om användningen 

av IKT i grundskolan i Sverige. De kollade på lärarnas roll med avseende på 

elevernas informationskompetens och deras syn på barnens 

informationskompetens. De undersökte hur lärarna organiserade aktiviteter 

för informationssökning. Lärarna ansåg själva att de hade svårt med 

informationssökning på webben men även att de tyckte det var svårt att hitta 

material som skulle kunna passa eleverna. De ansåg även att det är viktigt 

med informationssökning på internet men webben används mest för att hitta 

bilder. Däremot hade lärarna ett samarbete med en IKT-assistent på 

biblioteket som hjälpte eleverna till att söka och lärarna var mer som ett stöd 

i sökandet. IKT-assistenten ansåg att elever faktiskt kan lösa avancerade 

uppgifter men i samband av stöd från läraren. Resultaten visade att barnen 

inte fick tillräckligt med stöd av lärarna under fasen där problemet ska 

definieras, just på grund av att det var en stor grupp med elever som var i 

behov av lärarnas uppmärksamhet. Eleverna behöver även stöd i sina 

sökningar. Eftersom eleverna inte fick mycket stöd av lärarna i deras 

informationssökning blev resultatet att eleverna kopierade och klistrade, 

vilket lärarna betraktade som en nödvändig funktion i elevernas arbete för 

lärande. 

Annan forskning visar även på att lärare under sin utbildning fick lära sig att 

söka efter information och informationsanvändning i vetenskaplig litteratur 

för att de som studenter skulle kunna lösa sina uppgifter. De fick aldrig 

någon information om att denna typ av informationssökning och 
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informationsanvändningen var nödvändig i deras senare yrkesliv. Den största 

förändringen i deras yrkesliv var förflyttningen från egen 

informationssökning till elevernas. Detta är något som blev besvärligt för 

lärarna då de inte var förberedda på en sådan här praktik i sin undervisning. 

Under deras utbildning handlade informationssökning mer om att kunna söka 

för eget bruk, alltså för deras skolarbeten. De fick inte någon utbildning i att 

söka efter information åt andra, alltså elever. De känner att det finns en 

svårighet i att söka efter information till andra men att söka efter information 

för eget bruk känner de ingen brist i (Hedman, Lundh & Sundin, 2009 s. 

141–143).  

En annan studie av Lundh och Sundin (2006) visar även på detta. Att lärare 

aldrig fick lära sig att söka efter information för yrkespraktiken i deras 

utbildning. Att söka, kritiskt tänka, värdera och användning av information är 

något som kom under utbildningens gång men för eget ”bruk”, således för 

skriftliga uppgifter, uppsats eller hemtentamen. Detta är något som lärarna 

har svårt för senare i sitt arbetsliv då de flyttar fokus från lärarna själv till 

eleverna. Alltså det material som läraren söker efter är sånt som ska fungera i 

undervisning men i deras utbildning var det källor för skoluppgifter de sökte 

efter. Lärare behöver kunna söka och kritiskt värdera information som går att 

använda i deras undervisning och är anpassat till eleverna. Lundh och Sundin 

(2006) menar att lärare ska fungera som förmedlande länkar för eleverna. 

Enligt lärarna upplever de svårigheter med denna roll då de inte var 

förberedda inför den.  

2.3 Grundskolebarns informationskompetens 
Denna studie fokuserar på lärares förståelse av informationskompetens samt 

hur de ser på elevers informationskompetens. Det är då relevant att lyfta fram 

forskning som handlar om hur grundskolebarns informationskompetens ser 

ut. Det finns flera studier som behandlar just detta område, hur de dock har 

valt att se på begreppet och vilken ingångsvinkel de har skiljer sig åt. Det 

handlar dels om elevers minne och förståelse i samband med 

informationssökning och informationshantering, men även hur elever söker, 

värderar samt deras förmåga att hantera IT. De studier som här kommer att 

presenteras är utförda i olika länder runt om i världen såsom Storbritannien, 

Taiwan, Kina, Sverige och Australien.  

När det kommer till elevers informationskompetens i grundskolan visar en 

studie av Merchant och Hepworth (2002, s. 83) att många elever använder 

sig av uppslagsverk när det kommer till att hitta bilder och grundläggande 

information, många gånger kunde eleverna möta svåra ord, som senare 

förblir svåra att använda. Många gånger kunde det vara svårt att använda 

internet för att hitta information då det var stora mängder information och 

svårt att sålla. Värdera källan är också en svår del bland elever. Enligt 

undersökningen vände sig eleverna ofta till läraren för att ta reda på om 
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informationen de har hittat är ”korrekt” (ibid, s. 84). Trots att eleverna kan ha 

lätt för att hitta information visar det ändå en osäkerhet kring den 

informationssökning som gjordes av eleverna och detta i sin tur påvisar att 

eleverna inte är fullt utvecklade i sin informationskompetens och förlitar sig 

mer än ofta på lärarna (ibid, s. 87). I studien undersöktes även lärares 

informationsvetenskap, resultaten från den delen av studien visade på att det 

fanns en stor variation av hur lärare nyttjade informationskällor. Lärare 

använder olika källor alltifrån dagligen till någon gång i månaden. Det fanns 

en medvetenhet kring de källor lärarna i studien använde, även om detta inte 

gjordes dagligen. De flesta lärare förberedde sig inför lektionerna genom att 

lära sig om ämnet som lektionen byggde på (Merchant & Hepworth, 2002, s. 

83).   

En annan studie som undersöker barns informationskompetens är den av 

Chen, Huang och Chen (2017, s. 259–260), de granskar hur elevers minne 

och förståelse för information förbättras, detta i samband med lektioner 

kopplade till informationskompetens. Pedagogerna i denna studie utgick 

ifrån inquiry based-learning, vilket innebär att lärarna utgår ifrån frågor, det 

vill säga eleverna uppmuntras till att ställa frågor i sitt arbete samtidigt som 

lärarna ställer frågor till eleverna istället för att utgå ifrån “så här är det”. 

Resultaten visade att elever utvecklar sin förmåga att komma ihåg 

information de hade lärt sig. Detta gällde samtliga elever, oavsett hur stora 

färdigheter eleverna hade från början så utvecklades dessa. Däremot fanns 

det en större ökning hos elever som hade mindre färdigheter sedan tidigare. 

Hos de eleverna med större färdigheter visade det sig att de tog till sig 

snabbare medan det tog längre tid för elever med lägre förmåga (Chen et al., 

2017). 

En annan studie som undersöker elevers informationskompetens i relation till 

inquiry based-learning är en studie av Chu et al. (2011). De utgår däremot 

ifrån inquiry project-based learning (inquiry PjBL), vilket är detsamma som 

inquiry based-learning fast I samband med projektarbeten. När elever 

arbetade i grupp, utifrån inquiry PjBL, för att utveckla sin 

informationskompetens och IT-kompetens visade det sig att elever faktiskt 

utvecklade en bättre kännedom kring källor. Det hjälpte även eleverna att 

utveckla sin informationssökning till att inkludera mer än enbart fysiska 

böcker. Även eleverna själva ansåg att det hade skett en förbättring i deras 

förmåga att söka efter information (Chu et al., 2011, s. 135–136). 

IKT är ett nytt redskap som ska skapa förutsättningar för elever när det 

kommer till inlärning. Studien av Alexandersson och Limberg (2012) visar 

att elever använde olika strategier baserat på olika intressen för att förstå och 

genomföra en uppgift. Majoriteten av eleverna använde sig av tekniskt 

verktyg såsom dator för att utföra uppgiften. Däremot visar studien på att 

elever som söker kan ibland bemöta en stor mängd information och därmed 

kan värderingen av informationen bli svår. Därför blir det viktigt att utveckla 
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elevers kritiska utvärdering av källor via digital utrustning. I många fall är 

det bättre att lärare konstruerar eller styr ett arbete och ger eleverna stöd i 

deras sökande istället för att låta eleverna utgå från eget intresse. Detta kan 

leda till att eleverna hindras i deras kunskapsbyggnad då lärarna inte har 

samma möjligheter att utgöra ett stöd för eleverna då de inte är insatta i 

ämnet, vilket kan göra att eleverna inte ges de bästa möjligheterna i deras 

arbete att söka, värdera och ta in information. I styrda uppgifter ges bättre 

stöd och kan ge betydelse för eleven att kunna konstruera den information 

som hittas, därför är lärarens kontroll viktig och avgörande för eleverna. 

I Tracy Foggetts (2003) fallstudie, tog hon reda på hur en grupp av barn i 

grundskolan använder specifika informationsprocesser, alltså lokalisering 

och urval. Detta för att se om barn i grundskolan har en grund i att vara 

informationskompetent. När Foggett ställde frågan till eleverna om vad de 

anser ”lokalisering” innebär fick hon svar såsom; kartor, television, böcker, 

internet, bibliotek, fråga andra människor och söka. Hon ställde även en 

likadan fråga fast vad ”urval” innebär och de svar hon fick var; ställa frågor 

till sig själv, leta, skriva, kolla, hitta, läsa, lyssna, definiera och välja. Foggett 

menar att svaren gav en tydlig bild av att elever har en god förståelse i 

begreppen lokalisering och urval. Resultaten visar att trots eleverna har en 

god förståelse i dessa begrepp behöver de flesta av eleverna hjälp med att 

lokalisera och sitt urval. Detta visar på att de flesta av eleverna fortfarande 

utvecklar sin lokaliserings- och urvalsstrategier och är medvetna om att de 

förstår, men inte tillräckligt för att utföra det på egen hand. 
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3 Teori 

Christine Bruce är en australiensisk forskare som har skrivit avhandlingen 

The Seven Faces of Information Literacy, som fokuserar på att kolla hur 

personer som undervisar uppfattar informationskompetens. Bruce (1997, s. 

12–14) menar att tidigare forskning har utgått från ett behavioristiskt 

paradigm, alltså att man har utgått från att informationskompetens är mätbar 

och att man lär sig genom attribut. Syftet med Bruces avhandlingen var att 

utveckla en ny syn på begreppet informationskompetens. Avhandlingens 

utgångspunkt var den fenomenografiska metoden. Bruce intervjuade 

bibliotekarier och akademiker, då hon ville ta reda på deras uppfattning av 

begreppet. Dessa intervjuer fick sedan utgöra undersökningens material. 

Bruce ville med denna studien bidra till ett paradigmskifte och ersätta t.ex. 

Doyles modell. Bruce menar att informationskompetens inte kan definieras 

utan endast beskrivas. Med detta menas även att beskrivningen av begreppet 

inte ska vara personliga egenskaper utan olika uppfattningar i förhållande av 

subjekt och objektrelationer. Hon ville flytta fokus i begreppet genom att: 

• Att se på begreppet som en erfarenhet och uppfattning snarare än 

färdigheter, kunskaper och attityder. 

• Att se informationskompetens som en förändring av erfarenheter.  

• Att gå från forskning som handlar om att undersöka 

informationsanvändare till att undersöka människor uppfattningar om 

informationskompetens (ibid., s. 16).  

Efter intervjuerna har Bruce kommit fram till att resultatet hon fått av 

informanternas uppfattning av informationskompetens kan delas in i sju 

kategorier. De sju kategorierna är:  

1. The information technology conception 

Information literacy is seen as using information technology for 

information retrieval and communication. (Bruce, 1997, s. 117) 

Tekniken står i centrum för informationskompetens. Informationen som man 

tar till sig anses vara objektiv, alltså att informationen kommer utifrån och 

tekniken är ett sätt att bli informerad på. Kärnan i första kategorin är 

informationstekniken och den är avgörande för att man ska ha möjlighet till 

att hitta information (Bruce 1997, s. 117–119). Denna kategori delas in i två 

subkategorier. Den första kategorin heter “Information literacy is seen as 

using information technology effectively: an achievable goal” och innebär att 

om en individ är informationskompetent är hon bekväm med att använda 

tekniken. Detta är delat ansvar i det sociala sammanhanget. Den andra 

subkategorin är "Information literacy is seen as using information technology 

effectively: an unachievable goal". Det innebär att en individ aldrig kan vara 

fullständigt informationskompetent då informationsteknologin är i ständig 
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utveckling. Så fort man på ett fullständigt och korrekt sätt har lärt sig 

använda en viss teknologi har den redan utvecklats vidare och du är tillbaka 

på ruta ett. Det kan även innebära att redan från början inte har en förståelse 

för informationsteknologi och därmed är oförmögen att använda den. I 

subkategori två anses det, till skillnad från subkategori ett, att det är 

individens ansvar att utveckla sin förmåga att använda informationsteknologi 

(ibid., s.119–120).  

2. The information sources conception 

Information literacy is seen as finding information located in 

information sources. (Bruce, 1997, s. 122) 

Informationskällor står i centrum för informationskompetens i den andra 

kategorin och även här är informationen objektiv. Kunskapen om de 

informationskällor som finns gör det möjligt att återanvända information. En 

informationskompetent person har kunskap om informationskällans innehåll. 

Exempel på detta kan vara att ha kunskap om hur en webbsida är uppbyggd 

och därmed underlätta inhämtningen av informationen (ibid., s. 122). I den 

andra kategorin finns det tre subkategorier och de är; 

1. "Information literacy is seen as the ability to find information due to 

knowing information sources and their structure" (ibid., s. 123) 

2. "Information literacy is seen as the ability to find information due to 

knowing information sources and using them independently" (ibid., s. 

125) 

3. "Information literacy is seen as the ability to find information due to 

knowing information sources and using them flexibly, either 

independently or via an intermediary" (ibid., s. 127) 

Det gemensamma för dessa tre subkategorier är att man ska veta vilken 

information man vill ha och ha kunskap om de informationskällor som 

används för att kunna göra en informationsåtervinning. I den andra 

subkategorin utvecklas detta genom att ställa krav om kunskap hur man 

använder informationskällor och i den tredje subkategorin ingår även att 

kunna vara flexibel vid sökandet efter information (ibid., s. 123–125). 

3. The information process conception  

Information literacy is seen as executing a process. (Bruce, 

1997, s. 128) 

Informationsprocessen är i centrum för informationskompetens i denna 

kategori. Man ska kunna känna igen ett behov och kunna gå igenom 

processen att söka information. Man ska ha förmåga till att använda/tillämpa 

informationssökningsprocessen, således veta vem man ska fråga och vart 

man kan söka efter information, med andra ord kunna orientera sig. Denna 

process är individbaserad och även här ses information som objektivt. En 
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person som är informationskompetent är den som kan känna igen ett 

informationsbehov och använda den för att lösa problemet (ibid., 128–130).  

4. The information control conception 

Information literacy is seen as controlling information. (Bruce, 

1997, s. 132) 

I denna kategori är informationskontroll i centrum för individens 

informationskompetens. Även här ses information som objektiv och ska 

kunna kontrollera den. Informationskontroll kan ske på tre sätt och det är;  

1) Information literacy is seen as controlling information using filing 

cabinets. 

Organisera information, alltså skapa länkar för att lättare kunna återanvända 

informationen. 

2) Information literacy is seen as controlling information using the human 

brain. 

Användaren organiserar informationen med hjälp av den mänskliga hjärnan, 

precis som titeln säger.  

3) Information literacy is seen as controlling information using electronic 

databases. 

Använda elektroniska databaser för att kontrollera informationen som hittats.  

Alltså kan man säga att kategori fyra handlar om att kunna styra och 

kontrollera information. Sortera, organisera information. Kunna veta vad 

som är relevant information (ibid., s. 132–135).  

5. The knowledge construction conception 

Information literacy is seen as building up a personal knowledge 

base in an area of interest. (Bruce, 1997, s. 137) 

Den femte kategorin innebär att ha förmåga att tolka och bilda egen 

kunskapsbas inom ett nytt intresseområde, samt att kunna se och tänka 

kritiskt. Informationsanvändningen är i fokus och informationen är 

subjektivt. Informationen som hittas blir “en del” av individen och användas 

för att öka kunskapsbasen som är individuell (ibid., s. 137–138).  

6. The knowledge extension conception 

Information literacy is seen as working with knowledge and 

personal perspective adopted in such a way that novel insights 

are gained. (Bruce, 1997, s. 143) 
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Man arbetar med kunskap och personliga perspektiv för att få ny insikt och 

då skapas förståelse. Utveckling av den kunskap man redan besitter. Även 

här är informationsanvändningen i centrum för informationskompetens. En 

person som är informationskompetent litar på sin egen erfarenhet eller 

kunskap för att kunna använda informationen kreativt. Kategori sex utvidgas 

från kategori fem och där kunskapsbasen kommer i andra hand men i denna 

kategori handlar det som att utveckla den kunskapsbasen (ibid., s. 143–146).  

7. The wisdom conception 

Information literacy is seen as using information wisely the 

benefit of others. (Bruce, 1997, s. 147) 

I denna kategorin definieras informationskompetens som att en individ 

använder sig av information på ett klokt sätt i syftet av att hjälpa andra 

(Bruce, 1997, s. 147). Information ses här inte som objektiv, det ses inte som 

något skilt från den enskilda personen utan är högst personlig. Det vill säga 

personliga värderingar och den personliga synen på informationen är en 

förutsättning för denna kategori. En informationskompetent person är 

medveten om att de egna värderingarna kan påverka användandet av 

information, men låter inte fördomar styra. Utan att använda information på 

ett klokt sätt innebär förmågan att placera in den i en större kontext och är 

medveten om hur ett potentiellt användande av information kan komma att 

påverka både sig själv och andra (ibid., s. 149f).  

Då Bruces studie utgick från att ta reda på akademikers och bibliotekariers 

uppfattningar om informationskompetens anser vi att hennes sju kategorier 

kan vara användbara för vårt syfte då vi undersöker lärare i grundskolans syn 

på begreppet informationskompetens. En annan anledning är att hennes 

kategorier, i relation till andra “modeller” för informationskompetens kan ses 

som mer öppna. De är med andra ord inte lika hårt styrda av normer kring 

vad det innebär att vara informationskompetent. Vi anser även att det finns 

utrymme att använda kategorierna för att reflektera kring lärarnas svar, inte 

enbart uttrycka att “så här är det”, eller se kategorierna som frågor med 

enbart svaren ja och nej i relation till om de följs. Vi anser därmed att det 

finns goda möjligheter till att kunna återkoppla vårt resultat till Bruces sju 

kategorier som ingår i informationskompetens. Alltså kommer vi kunna 

jämföra vårt resultat med de sju kategorier och kolla om det finns likheter 

eller skillnader i hur informationskompetens uppfattas. 
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4 Metod och material 

I boken Kvalitativ forskning i praktiken så beskriver Karin Widerberg (2002, 

s. 65f) hur olika metoder ger olika typer av svar. Den metod forskaren 

använder är ett redskap för att få fram den typ av svar de önskar, det krävs 

därför att forskaren reflekterar kring den metod de har valt. Under denna 

rubrik (metod och material) kommer uppsatsens metod att beskrivas, alltså 

intervjuer. Det kommer även redogöras för hur det gick till vid arbetet att få 

fram material, med andra ord intervjuer med lärare. Sedan kommer en 

beskrivning av hur materialet har hanterats i relation till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för forskning inom humaniora och/eller 

samhällsvetenskap. Avsnittet avslutas med en förklaring av 

tillvägagångssättet vid analysen.  

4.1 Metod för insamling 
Den metod som vi har valt att använda oss av för insamling av material är 

kvalitativa intervjuer. Den inställning som vi hade när vi planerade inför 

intervjuerna var att ha med oss en intervjuguide men att den mer skulle agera 

som ett stöd än ett tvång. Det vill säga de frågor som vi tog fram utgick ifrån 

områden som vi skulle vilja ta reda på lärarnas tankar, men det behövde 

nödvändigtvis inte vara just genom dessa frågor eller uteslutande genom de 

frågor som vi ställde. Vi var förberedda på att intervjuerna skulle se olika ut 

och det var något som vi strävade efter, eftersom det skulle innebära att vi 

hade fått reda på just var lärarna tänker kring informationskompetens i 

helhet. Inte enbart genom de delar som vi hade med oss som frågor. Detta 

sätt att tänka kring intervjuer kan, bland annat, kallas för semistrukturerad 

intervju eller samtalsintervju. Till skillnad från en ostrukturerad intervju som 

baseras på just spontanitet och kännetecknas av att man utgår ifrån hur varje 

enskild intervju fortskrider (Widerberg, 2002, s. 16).  

Anledningen till varför vi valde denna typ av intervju är för att den 

semistrukturerade intervjun ger den som intervjuar möjligheten att ställa 

frågor som inte tidigare var planerade för att exempelvis följa upp något som 

framkom under intervjun (Kylén, 2004). Eftersom vi inte sedan tidigare 

visste vad som skulle komma fram under intervjuerna, då vi inte hade bred 

kunskap om lärares syn på informationskompetens, var det en fördel för oss 

att kunna ställa frågor vi inte sedan tidigare hade tänkt på. Den ger även 

informanten möjlighet att tala fritt kring de frågor som ställs, vilket gör att vi 

får reda på just deras tankar kring begreppet, inte deras tankar kring de 

områden som vi tror att de förknippar med informationskompetens. I en 

samtalsintervju utgår man ifrån människors erfarenheter och den är lämplig 

att använda när man som intervjuare inte har stor kunskap kring just det man 

intervjuar om, i vårt fall är det som sagt lärares definition av begreppet 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängerud, 2017, s. 260–262). 
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När vi utformade vår intervjuguide utgick vi ifrån 1.) vad vi ansåg ingick i 

informationskompetens, 2.) vad forskare inom B&I har identifierat som delar 

inom informationskompetens samt 3.) delar som har framkommit i vår 

läsning av tidigare forskning kring lärares förståelse av begreppet. Vi tänkte 

även på att låta frågorna vara öppna och att de skulle utgå ifrån lärarnas 

tankar och erfarenheter. Men före dessa frågor tänkte vi att vi ville veta lite 

mer om lärarna. Vi valde därmed att ta med tre frågor som handlade om 

deras utbildning och hur länge de hade arbetat. Detta för att ha en 

grundläggande uppfattning om vad som kan ha påverkat lärarnas förståelse 

av begreppet (d.v.s. nivå av utbildning samt arbetslivserfarenhet).  

Potentiella nackdelar med att använda sig av denna form av intervju är att det 

under samtalsintervjuer finns risk att samtalet går över till det mer vardagliga 

samtalet, vilket man måste se till att intervjupersonen har klart för sig att det 

som framkommer i intervjun ingår i en vetenskaplig studie (Esaiasson et al., 

2017, s. 267). Detta har vi försökt undvika i våra intervjuer genom att när vi 

märker att intervjupersonen börjar “glida bort från” ämnet 

informationskompetens leda in hen på rätt spår igenom genom att ställa 

frågor relaterat till informationskompetens igen. En annan potentiell nackdel 

är att det inte når fram till en “objektiv sanning”. På grund av att 

samtalsintervjuer bygger på människor föreställningar eller tolkningar som 

man vill komma åt, så kan man inte säga att deras svar är sant eller falskt 

(Esaiasson et al., 2017, 268). Vi är dock inte ute efter en objektiv sanning, 

eller information, på det sättet. Utan vi vill just undersöka hur lärarna tänker, 

funderar kring och ser på begreppet informationskompetens. Detta blir därför 

ingen nackdel, eller ett hinder för oss.  

4.2 Intervjuerna 
Under denna rubriken kommer tillvägagångssättet för de intervjuer som 

genomfördes i denna studie presenteras. Hur informanter valdes ut, hur 

kontakt togs samt en kort beskrivning av utförandet.  

4.2.1 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss när det kommer till att välja informanter. 

Eftersom grundskolan består av 10 årskurser och därför valde vi att utgå från 

mellanstadiet, alltså årskurs 4–6. Detta för att få en tydlig bild av hur de både 

arbetar med och ser på elevers informationskompetens i samma årskurser.  

Anledningen till varför vi valde grundskolan är för vi kan se att det forskas 

mer om informationskompetens på gymnasie- och universitetsnivå. Just 

grundskolan förekommer mer sällan än andra utbildningsnivåer. Vi ville 

därmed bidra till arbetet att täcka in även denna grupp. En annan anledning 

är tidsbegränsning. På grund av att vi skriver en kandidatuppsats har vi en 

väldigt begränsad tidsram, detta innebär att vi tidsmässigt inte har 

möjligheten att täcka in en alltför stor grupp, exempelvis hela grundskolan 
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eller mellanstadiet och högstadiet. Vi valde därmed att fokusera på en del av 

grundskolan och det blev mellanstadiet. Anledningen till varför vi valde just 

mellanstadiet är för att vi har fått uppfattningen att det är där arbetet med 

informationskompetens börjar lite mer “på allvar”, eftersom lärarna då är 

förpliktigade att arbeta med informationskompetens då det står inskrivet i 

läroplanen. En del av undervisning i informationskompetens enligt 

läroplanen är att elever ska kunna behärska digitala verktyg såsom iPad och 

dator (Skolverket, 2017c).  

4.2.2 Hitta informanter 

Sättet vi hittade informanter på skedde på olika sätt. Till en början skickade 

vi ut mail till lärare på olika skolor runt om i Kronobergs län. Vi började med 

att välja ut några stycken från varje skola, vi fick tyvärr väldigt få svar. Detta 

ledde till att vi skickade ut ett påminnelsemail för att försöka öka antalet 

positiva svar samt ett första mail till nya potentiella informanter på skolorna. 

Då svarsfrekvensen fortfarande var väldigt låg valde vi att utöka området till 

hela Småland. Efter detta hade vi fått in ytterligare några svar, däremot 

väldigt få i relation till antalet mail vi skickade ut. Vi hade emellertid vid 

detta laget fått in “tillräckligt” många positiva svar. Sammanlagt skickade vi 

ut 58 mail och fick 14 svar tillbaka. 8 stycken ja (två personer svarade via 

samma mail) och 6 stycken nej. 

 

En av våra informanter fick vi, till skillnad från de andra, kontakt med via 

vad man kan se som en form av snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att man 

genom de informanter man redan har hittat får tips om fler informanter 

(Esaiasson et al., 2017, s. 190). Vi kom i kontakt med en av våra informanter 

på grund av att hen kände en av de lärare vi kontaktade.  

4.2.3 Genomförande 

Sammanlagt genomförde vi 8 intervjuer med 9 personer. Vi har valt att ge 

informanterna fingerade namn. Detta för att läsare av texten inte kan 

identifiera informanterna (se Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Informanterna 

har fått följande namn: Lotta, Emil, Louise, Malin, Evelina, Sanna, Lukas, 

Peter och Ida.  

 

Alla intervjuer utom en genomfördes på plats, alltså ansikte mot ansikte. En 

genomfördes dock via telefon då varken vi (intervjuare) eller informanten 

hade möjlighet att ta sig till en gemensam plats. Vi hade enskilda intervjuer 

med alla förutom två personer som arbetade tillsammans och därmed ville 

delta i samma intervju. För oss var det viktigt att informanten var bekväm 

med att delta i intervjun, vilket kan leda till en bra intervju med bra svar. 

Informanterna fick själva plats där vi kunde utföra intervjun. Vi försökte att 

genomföra intervjuerna tillsammans men det var inte alltid vi kunde gör det. 

Då utgick vi från när informanterna hade möjlighet till att delta och därmed 

delta upp vissa intervjuer. Under intervjuns gång lät vi informanterna tala om 
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för oss hur de definierar begreppet informationskompetens samt deras syn på 

elevernas informationskompetens. Vi fick hjälpa till ibland genom att ställa 

en följdfråga eller ge exempel på vad vi menar med en viss fråga och varje 

intervju tog mellan cirka 25–35 minuter. 

4.3 Etiska överväganden  
Vid utförande av intervjuer krävs det att de som intervjuar förhåller sig etiskt 

till både informanterna samt det material som intervjuerna producerar. Hur 

denna studie upprätthåller de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

har tagit fram redovisas nedan. 

4.3.1 Före och under intervjun 

När vi skickade ut följebrev till olika lärare om de har möjlighet till att ställa 

upp på en intervju så har vi utgått från Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning (2002). Vi har 

med andra ord förklarat i följebrevet varför vi vill att de ska delta i 

undersökningen, men under själva intervjuerna informerade vi om att de har 

rätt till att avbryta intervjun samt ifall de känner att de inte vill svara på en 

fråga, behövde de inte göra det. I vårt följebrev framkom det även hur lång 

tid en intervju skulle kunna ta. För oss var det självklart att de som 

medverkar har rätt till att bestämma själva hur lång tid intervjun skulle ta, 

vilket de fick veta strax intervjun påbörjade. Vi var tydliga med att 

intervjuerna kommer att vara anonyma och den information vi har om 

personen i fråga inte kommer komma ut på det sättet att utomstående kan 

identifiera personen. Efter vi har utfört intervjuerna har vi frågat ifall 

personerna som deltog i undersökningen är intresserade av att få veta vårt 

forskningsresultat samt vart det kommer att publiceras då de har rätt till detta 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7, 10, 12 & 15). 

4.3.2 Efter intervjun 

När det kommer till behandlingen av uppgifter som kan kopplas till 

personernas identitet, exempelvis namn, arbetsplats etcetera framgår inte 

dessa i texten. Dessa uppgifter, som vi har haft tillgång till, har även 

förvarats och behandlats på ett sådant sätt att ingen utomstående kan ta del av 

det. Vi har inte heller beskrivit personerna på ett sådant sätt att det som 

utomstående går att lista ut vem det är som säger samt förklarade vi att 

inspelningarna kommer att tas bort efter vi har skrivit ihop vårt material då vi 

inte har någon fortsatt användning av det (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.4 Tillvägagångssätt vid analys 
Det första vi gjorde när vi började bearbeta vårt material var att transkribera 

intervjuerna. Därefter läste vi igenom transkriberingarna och såg att det gick 

att definiera vissa återkommande teman igenom intervjuerna. Då vi hade 

transkriberingarna digitalt så ”klippte och klistrade” vi genom att göra en 

rubrik för varje tema vi hittade och placerade in lämpliga delar av 
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intervjuerna där. De teman som slutligen identifierades är 

informationskompetens, elevers informationskompetens (elevernas förmåga 

etcetera i relation till informationskompetens), källkritik, 

informationssökning samt slutligen digital kompetens.  

Vi valde att använda oss av samtliga åtta intervjuer då vi såg att det finns 

skillnader i vad våra informationer berättar för oss. Däremot kommer inte att 

ta upp alla under varje tema då det flera gånger inte framgick hur lärarna såg 

på just det specifika temat. En annan anledning till varför vi valt att använda 

oss av alla intervjuer är för att få ett större resultat vilket kan ge en bredare 

bild av informanternas syn på begreppet informationskompetens. 

När vi redovisar resultatet kommer de olika ”resultatdelarna” se lite olika ut. 

Detta för att kring vissa delar skiljer sig svaren mer åt än i andra. För att 

underlätta för läsarna, samt för att på bästa sätt lyfta fram resultaten, har vi 

låtit resultaten påverka strukturen. I de delar där likheterna överväger 

skillnaderna har vi valt att presentera sammanställda svar, detta för att 

undvika upprepningar. I den del där skillnaderna dock väger mer än 

likheterna har vi valt att presentera resultatet informant för informant. Detta 

för att ge en tydligare bild av lärarnas syn på informationskompetens. Hade 

vi försökt att lägga upp de utifrån likheterna hade skillnaderna varit 

tillräckligt stora för att texten ändå hade blivit uppdelad informant för 

informant. Vi har i vår analys valt att se på både helheten samt individuella 

delar av transkriberingarna. Detta skulle kunna kallas för en kvalitativ 

textanalys, då denna utgår ifrån att man ser både på texten som helhet, delar 

samt läser mellan raderna (Esaiasson et al., 2017, s. 211).  

I avsnitt ”6. Analys” kommer resultaten från intervjuerna diskuteras med 

hjälp av Bruces (1997) modell för vad det innebär att vara 

informationskompetent. Analysen kommer gå till så att resultaten kommer att 

analysera utifrån var och en av hennes sju kategorier. Resultatet kommer 

därmed att ”brytas upp” från den form det är presenterat i under resultat och 

placeras in i respektive kategori som Bruce (1997) identifierat. Detta 

kommer att göras utifrån var vi, författare av denna uppsats, ser ett samband 

mellan delar av resultatet och de sju kategorierna. I analysen kommer 

resultatet även, i den mån det är möjligt och fortfarande relevant, kopplas till 

tidigare forskning. Detta bland annat för att stödja de resonemang som förs 

men även för att tydliggöra den nuvarande forskningens koppling till 

forskningsområdet kring informationskompetens.  

4.5 Presentation av informanternas bakgrund 
I denna del kommer informanterna presenteras lite kort. Vad har de för 

utbildning, när tog de i så fall examen och hur länge har de arbetat som 

lärare? Det finns även ett avsnitt som beskriver deras relation till begreppet 

informationskompetens i fråga om de använder begreppet samt om det var 

något som togs upp under deras, eventuella, utbildning.  
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4.5.1 Vilka är informanterna? 

Lotta är utbildad grundskollärare för årskurs 1–7 sedan 1997. Hon läste 

Svenska-SO inriktningar samt läst till engelska, matte och en del 

specialpedagogik under åren som har gått sedan 1997.   

Emil har arbetat som lärare sedan 2007 då han tog sin examen som lärare i 

årskurs 4–6. Han har även tidigare arbetat som journalist i 17 år och även läst 

franska i 1 år för att lära sig språket.  

Louise är utbildad Matte-NO lärare för elever i årskurs 1–7. 1991 tog hon sin 

examen som lärare och arbetat med det sen dess, alltså har hon varit aktiv i 

27 år inom yrket. Louise har även under åren kompletterat till att hon har 

behörighet i princip alla ämnen förutom slöjd och engelska. Hon är IT-

pedagog på skolan. 

Malin är utbildad 1–7 lärare och har arbetat som lärare i 24 år, alltså sen 

1994.  

Evelina har ingen lärarutbildning, bara ekonomisk utbildning och har drivit 

eget företag i 20 år. Hon började som vikarie på skolan och senare hamnade 

hon som elevassistent. Detta är hennes första år som heltid men har varit på 

skolan sedan 4–5 år tillbaka.  

Sanna är utbildad lärare för elever mellan 1 år och 13 år, sen är hon även 

utbildad Montessoripedagog för elever mellan årskurs 3–9. Hon tog examen 

år 2006 respektive 2007 och har arbetat som lärare sedan dess. 

Lukas tog 1991 examen som grundskolelärare för årskurs 1–7 i ämnena 

svenska, SO och bild, sen har han även läst till han är behörig lärare i 

svenska upp till årskurs 9. Han läser nu även till specialpedagog. Lukas har 

arbetat som lärare i runt 25 år, då han tidigare har varit föräldraledig. 

Peter är utbildad lärare i årskurs 1–7, i ämnena svenska, SO och bild. Han 

tog examen år 1995 och är även utbildad fritidspedagog. Sammanlagt har han 

arbetat som lärare i 30 år, i 5 år av dessa var han vikarie och varit fast 

anställd i 25 år.  

Ida är utbildad högstadielärare sedan cirka två veckor tillbaka, vid tid för 

intervjun, i SO men arbetar nu som klasslärare för en mellanstadieklass. 

Detta på grund av att hon inte tidigare hade avslutat sin utbildning, men nu 

gjorde det i samband med nuvarande utbildning. Hon har arbetat på sin 

nuvarande arbetsplats i cirka ett halvår men har tidigare arbetat som lärare i 

4–5 år, då med ett uppehåll mellan senaste anställningen och nuvarande då 

hon sysslade med annat.  

När det kommer till lärarnas relation till begreppet informationskompetens 

var det ingen som hade arbetat med det mycket i sin utbildning. De hade på 

sin höjd haft enstaka genomgångar, till exempel kring källkritik och då ofta i 
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relation till sitt eget skolarbete. Exempel på detta är Lukas påpekade under 

sin intervju att källkritik var något som de hade snuddat vid under en 

historiekurs. Samt Peter som berättade att de hade haft en 60-minuters 

lektion i informationssökning och informationsanvändning. Sanna påpekar 

däremot att hon inte har kommit i kontakt med informationskompetens eller 

MIK i den mening begreppet har idag, utan att de hade talat lite om att söka 

efter information men inte på det sättet som det görs idag. Hon menar att det 

kan ha att göra med den digital utvecklingen. Då utvecklingen har gjort att 

information är tillgängligt på ett helt annat sätt. Detta är även något som Ida 

talar om. Hon menar att det var länge sedan hon gick utbildningen, och att 

det nog förekommer mer undervisning kring informationskompetens i dagens 

lärarutbildning. 

När det kommer till användningen av begreppen informationskompetens och 

MIK så var det väldigt få av informanterna som menade att de, eller sina 

kollegor, använde begreppet. Det var endast tre av nio informanter som 

menade att de använde begreppen. Det var Emil samt Malin och Evelina. 

Övriga menade att de använde sig av andra begrepp såsom källkritik, söka 

information, sociala medier etcetera.  
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5 Resultat 

Härnäst kommer en sammanställning av resultatet av de intervjuer som 

genomfördes för denna studie. Som påpekat under del ”4.4 Tillvägagångssätt 

vid analys” så kommer resultatet att presenteras utefter de teman som 

förekom i intervjuerna. De delar som därmed presenteras är 1.) 

Informationskompetens, 2.) Elevers informationskompetens, 3.) Källkritik, 

4.) Informationssökning och 5.) Digital kompetens. Skillnaden mellan 1.) 

informationskompetens och 2.) elevers informationskompetens är den att 

avsnitt två beskriver hur lärarna ser på begreppet informationskompetens 

medan avsnitt tre fokuserar på hur lärarna talar om elevernas förmågor 

kopplade till informationskompetens. Samtliga avsnitt är uppdelade i flera 

underavsnitt som beskriver olika delar av varje huvudpart.  

5.1 Informationskompetens 
I denna resultatdel kommer lärares förståelse av begreppet 

informationskompetens presenteras. Den är sedan i sig uppdelad i 4 delar. 

Det olika delarna tar upp 1.) hur lärare definierar begreppet, 2.) om de har 

sett en förändring av begreppet över tid, 3.) hur de arbetar med 

informationskompetens samt 4.) etiska aspekter av begreppet.  

5.1.1 Nuvarande innebörd 

Något som var vanligt förekommande när vi frågade informanterna kring 

deras åsikter om vad begreppet informationskompetens innebar var att de 

kopplade det till informationssökning och källkritik, framförallt källkritik. De 

talade inte alltid om det i just dessa ordalag men vad de talade om går att 

placera in under något av dessa begrepp. Detta kan man se i intervjun med 

Emil, där han talar om vad vi som intervjuade tydligt ser är källkritik och 

värdering av källor men som informanten själv inte benämner som sådant.   

Det blir mer och mer komplext och krävande att ta reda på är 

som står här, det här med fake news. Så såklart gäller det inte 

bara att tänka på vad läser jag, utan kan jag lita på det här? Det 

handlar också om vad är det för syfte om det som står, hur ska 

jag agera, vill de få med mig i något. Håller jag på att bli 

övertalad om någonting? (Emil, 26 april 2018)  

När vi ställde frågan om vad de anser att informationskompetens innebär fick 

vi bland annat följande svar: 

Det innebär för mig att kunna söka information från olika 

ställen, och välja ut de som är mest relevant för syftet vad jag 

göra. Söka och värdera. Analysera kan komma in i det, resonera 

kring varför och varför jag inte väljer olika källor. I läroplanen 

står det att man ska analysera resonera kring i det här att varför 

man väljer det här istället för detta. (Lotta, 18 april 2018) 
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[…] det är väl mer att man ska kunna hitta information. [...] är 

det någonting jag behöver veta så först behöver jag en 

grundförståelse för vad det är jag söker. Men därefter behöver 

jag också veta hur jag får tag på informationen. Och då måste 

man kunna sålla och förstå vad det är, för det är en så stor 

mängd information idag. Och hur hittar man den rätta 

informationen man söker (Sanna, 25 april 2018) 

Detta är även något som framkommer i resterande intervjuer. Till skillnad 

från Lotta och Sanna var det flera informanter som vid frågan om vad 

begreppets innebörd enbart beskrev det som källkritik eller värderandet av 

källor. Även att de sedan flera gånger återkom till informationssökning i 

deras beskrivning av begreppet till exempel i relation till hur de arbetar för 

att lära ut informationskompetens. Till exempel intervjun med Lukas 

framkommer först nedanstående:   

M1: Om jag säger ordet informationskompetens, vad tänker du 

på då?  

L: Källkritik. Är väl det första jag tänker. 

M: Är det något mer?  

L: Nä, asså ja, nää. För mig är, nä men jag tänker, ah jag tänker 

nog att det är att man ska se vart kommer källan ifrån, vem har 

skrivit den, för vilket syfte. Vad är det den vill berätta för mig? 

Så tänker jag lite (Lukas, 27 april 2018) 

När vi lite senare i intervjun frågar Lukas om hur han arbetar för att lära ut 

informationskompetens kopplar han genast till arbete kring 

informationssökning. Han pratar om hur han ofta tar hjälp av 

skolbibliotekarien som bland annat visar eleverna hur de kan söka efter 

information till exempel genom att välja rätt sökord. En annan som gör en 

liknande koppling, det vill säga gör en direkt koppling till källkritik vid 

förfrågan om innebörden av begreppet informationskompetens men som 

sedan gör kopplingar till informationssökning i relation till begreppet är 

Malin och Evelina.  

Vi jobbar ju mycket med källkritik. Att vara lite ifrågasättande 

och vad är sant eller falskt, vi kollar på till exempel 5 olika sidor 

med fakta som vi kollar upp och är noga med källkritik var 

källorna kommer från. Man ska kunna granska en källa och om 

den är trovärdig. Är det aftonbladet eller är det propaganda? [...] 

I läroplanen så finns det med både informationssökning och 

                                                      

1 M = Moa och Medina, L = Lukas 
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källkritik. Så att man får med det i läroplanen (Malin & Evelina, 

8 maj 2018)  

I intervjun med Louise framkommer det däremot inte något om källkritik i 

beskrivningen av begreppet informationskompetens, utan det handlar istället 

om informationssökning och hur elever ska söka rätt på internet.  

Det första jag tänkte på var att hur man lär barnen att söka på rätt 

sätt på internet. Hur letar man information idag. Vilka kanaler 

kan man använda för att göra det. Jag vet inte om det är det ens, 

beror på vad ni menar med det. Alla har sin syn eller uppfattning 

om vad det innebär. De senaste 10 åren har vi lärare det ansvaret 

att lära eleverna att söka information. Förr fanns det i böckerna 

för 20 år sen i läromedel, men idag måste vi använda internet 

hela tiden för att kunna arbeta i skolan. Man kan använda nätet 

på rätt sätt helt enkelt (Louise, 2 maj 2018).  

Det var dock inte alltid självklart för informanterna vad de ansåg att 

informationskompetens innebär. Under intervjun med Ida hade hon inte hört 

begreppet innan. Då hon fick frågan, för första gången, sa hon att hon kunde 

gissa vad begreppet betydde och att det i sådana fall hade något med att söka 

och värdera källor, men att hon inte visste utan frågade i detta skedet vad vi 

menade med det. I intervjun med Ida valde vi därmed att vända på ordningen 

på våra tänkta frågeställningar och istället började vi intervjun genom att 

diskutera olika begrepp såsom informationssökning, källkritik och digital 

kompetens. När vi efter detta ställde frågan igen, och då formulerade frågan 

som följande “nu när vi har pratat lite om vad informationskompetens skulle 

kunna innebära, om jag ber dig formulera, beskriva vad du anser att 

informationskompetens är vad skulle du säga då?” (Moa & Medina, 2 maj 

2018). Då fick vi svaret “att söka, hitta och värdera information kanske” (Ida, 

2 maj 2018).  

5.1.2 Förändring över tid 

När vi pratade om informationskompetens och hur det har förändrats över tid 

sedan informanterna har kommit i kontakt med begreppet ansåg alla att det 

har utvecklats och att det ser annorlunda ut än vad det gjorde för cirka tio år 

sedan. Alla informanter förutom en menar att informationskompetens har 

förändrats i samband med digitaliseringen. Lotta och Louise menar att 

eleverna alltid har internet med sig i sina iPads eller mobiltelefoner och kan 

alltid söka efter information. Utöver detta säger Louise att det handlar även 

om att man kan redigera bilder och det går att skapa falska nyheter på ett helt 

annat sätt än hur det gick till förr. Malin och Evelina säger liknande av vad 

både Lotta och Louise säger, samt att de är uppkopplad på alla digitala 

verktyg. Förr hade de flesta bara en dator men idag har de utöver en dator 

även iPad och mobiltelefon. Att man alltid är uppkopplad är även något som 

Ida reflekterar över då hon menar att digitaliseringen har påverkat vikten av 
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att vara informationskompetent. Hon kopplar det till att mobiltelefoner finns 

allt lägre ner i åldrarna vilket gör att barn kommer i kontakt med allt större 

mängder information. Vikten av att vara informationskompetent är även 

något som Peter reflekterar över, då genom kopplingen till sociala medier. 

Han menar att det är lätt att till exempel, på Facebook dela ett inlägg utan att 

läsa igenom det då någon som du känner har delat inlägget och att detta kan 

leda till att “information” som är falsk eller inaktuell fortsätt spridas och då 

under föreställningen om att den är sann. Emil menar däremot att förr 

handlade det mer om hur en människas läsförståelse låg på en högre nivå och 

att denne kunde läsa, medan idag ligger det mer fokus på hur bra en individ 

finner information samt hur snabbt han/hon gör detta på en dator. 

Den sista informanten, Lukas, talade däremot mer om att medvetenheten 

kring begreppet informationskompetens har förändrats hos barnen. Han 

menar att barn idag vet vad det innebär att vara informationskompetent och 

att de vet vad det innebär att vara källkritisk men att de sällan applicerar det 

på sin egen situation. De vet att de inte ska tro på allt som skrivs men 

samtidigt är de inte kritiska till det de läser såvida det inte handlar om att de 

ska göra det i kontexten av en skoluppgift. Detta menar han till skillnad från 

sin egen barndom där han nu kan se att de inte alls var lika medveten om 

bland annat källkritik men de kanske använde det mer ändå för att man 

tänkte att “[...] ingen ska minsann lura mig […]” (Lukas, 27 april 2018).  

5.1.3 Arbetet med informationskompetens 

Alla våra informanter arbetar med informationskompetens men de flesta gör 

det på olika sätt, alltså att lära ut informationskompetens. Emil ger sina 

elever hemsidor som får kolla och granska, se ifall hemsidorna säger samma 

sak eller finns det någon sida som säger något annat. Peter, Malin och 

Evelina visar hur eleverna kan söka på Google och hur de kan granska en 

hemsida. Sanna försöker att arbeta med att hennes elever inte ska vända sig 

till henne i första hand om de vill ta reda på något, utan försöka att gå ut och 

söka själva på nätet. Lukas brukar läsa tillsammans med sina elever om till 

exempel djurexperiment i Sverige som de senare ska ta reda på om faktan är 

sann. Louise däremot använder sig av färdiga lektioner som finns ute på 

nätet.  

Jag använder denna…2 skola-massmedia det är en sajt massa bra 

lektioner i olika årskurser. Den är jättebra och den uppdateras 

hela tiden med men där finns det filmer, lektion och övningar 

som man kan… det känns sant om man använder det, eftersom 

                                                      

2 När punkterna inte står inom [ ] så innebär det att intervjupersonen tog en 

paus i sitt talande. När det är något som är borttaget från citat, oavsett om det 

är i relation till en intervju eller litteratur, så står punkterna inom [ ]. 
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det är genomtänkt så det brukar jag använda (Louise, 2 april 

2018). 

Lotta arbetar till en början med styrda uppgifter då vissa elever kan ha det 

svårare att söka eller granska information. Därefter släpper hon de elever 

som vill och kan arbeta fritt kring sin sökning. De elever som däremot 

behöver och vill ha styrda uppgifter får fortsätta med den typen av uppgifter. 

Lärarna har som sagt olika sätt att ta sig ann arbetet med att lära ut 

informationskompetens. 

5.1.4 Etiska aspekter 

När vi ställer frågan angående etiska aspekter och hur de jobbar med detta i 

sin undervisning säger majoriteten av informanterna att de jobbar med detta, 

och de tänker på det hela tiden under tiden de undervisar. Lärarna diskuterar 

med sina elever om hur de ska vara en god vän, eller vad man sprider vidare 

om någon annan. Alltså veta om det är sant eller inte och vad för 

konsekvenser det kan leda till.  

Men det jobbar vi med, så det är värdegrundspratet vi har där 

[...] Det har vi varit ganska hårda med. Man ska ta ansvar för det 

man säger, och man ska stå för det man säger. Och man kan 

dementera det, man kan ta bort det. Men ordet har redans sagts 

så då får man stå för det (Sanna, 25 april 2018) 

Louise påpekar att det kommer upp automatiskt, till exempel när de kollar på 

Lilla aktuellt eller om det kommer upp en bild som de är nyfikna på pratar de 

tillsammans om det i klassen. De händer att eleverna läser artiklar om 

nyanlända och då pratar de mycket om varför de kommer hit och vad de har 

varit med om. Hon nämner även att alla ska äga sin kunskap, man lär för 

livet hela tiden. Även Lotta tar tillfället i akt när eleverna talar om ett ämne 

som går att koppla till frågan om hur man ska tänka kring information.  

Lukas brukar däremot ha lektioner i värdegrund och ibland i samband med 

en bibliotekarie. Han tar upp ett exempel på hur han brukar utforma en 

lektion i värdegrund, nämligen att han läser en bok för klassen och sedan 

diskuterar de tillsammans frågor som finns i boken.  

Både Ida och Lukas lyfter fram att det är viktigt att lära eleverna 

värdegrunderna på sociala medier. Båda menar på att det räcker med att de 

skickar iväg något en gång, då går det inte att ta tillbaka den informationen 

då den är skickad.  

Nämen asså hur snabbt kan man inte döma folk alltså, det är så 

himla enkelt, men gå fram till någon och säg det så - “åh vad 

jobbigt det blev” (Lukas, 27 april 2018) 

Men det har vi haft något avsnitt om. Asså just hur man är på 

sociala medier och att det kanske är lättare saker än att säga det 
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till någon och så sprids det vidare ganska snabbt. Det blir 

jättemånga som tar del av (Ida, 2 maj 2018) 

5.2 Elevers informationskompetens 
Till skillnad från föregående resultatdel kommer denna att fokusera på hur 

lärare ser på elevernas förmåga att hantera de olika delar som lärarna under 

intervjun definierade som olika aspekter av informationskompetens. Precis 

som resultatdel ett och två är denna uppdelad i flera mindre delar. Första 

delen handlar om hur lärarna upplever elevers informationskompetens i 

allmänhet, medan del två fokuserar på om de anser att det finns skillnader i 

elevernas förmåga att hantera digitala samt analoga källor. 

5.2.1 Lärares syn på elevers informationskompetens 

Som tidigare nämnt i metodavsnittet 4.5 kommer vi i detta avsnitt att dela 

upp våra informanter och presentera deras syn på elevers 

informationskompetens var för sig då många av dem ser på elevers 

informationskompetens olika och därför kan synsättet se olika ut. Samt för 

att det kan ge en tydligare bild av hur informanterna ser på elevers 

informationskompetens. Detta ger en mer tydligare bild än om vi skulle 

presentera informanternas syn tillsammans. Resultatet hade inte varit 

personlig utan mer generell om hur lärare ser på elevers 

informationskompetens.  

Peter 
Peter menar att informationskompetens skiljer sig åt från barn till barn. Han 

menar att föräldrar som talar med sina barn om källkritik, kan mer än de vars 

föräldrar inte tar upp, delar angående, informationskompetens hemma. Alltså 

menar Peter att informationskompetens är en klassfråga. Beroende på vilket 

bostadsområde man har vuxit upp i så kan man se skillnader i nivån av barn 

informationskompetens. Peter menar även att ju äldre eleverna är, desto mer 

kan de. Trots att elever är skickliga i en del som ingår i 

informationskompetens betyder det inte att denna förmågan automatiskt 

sprider sig till andra områden. Han menar även att elever är väldigt duktiga 

på att använda digitala verktyg, till exempel datorer eller mobiler, men sämre 

på informationssökning.  
 
Lukas 
Även Lukas menar att informationskompetens varierar från barn till barn och 

att det är en fråga om klasskillnad som leder till hur mycket en elev kan om 

exempelvis källkritik. Som vi påpekat tidigare (under avsnitt 6.2.2 

Förändring över tid) anser Lukas att elever generellt sätt har kunskaper kring 

olika delar i informationskompetens men att de inte alltid använder sig av 

kunskapen. Lukas känner att han saknar möjligheten till att göra det 

intressant för eleverna och därför brister det i att använda sig av den 

kunskapen eleverna har.  
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Lotta 
Även Lotta lyfter fram att informationskompetens varierar från barn till barn. 

Lotta menar att de flesta av eleverna är snabba på att Googla och att de ofta 

läser det som kommer upp på Google utan att gå in på sidan. Många 

använder sig av Wikipedia, för att komma åt snabb information. Ju yngre 

eleverna är desto svårare är de för dem att förstå viss information och därför 

använder de Wikipedia. Däremot är de inte lika bra på att granska en källa 

och plocka ut information ur dem. Lotta menar att digitaliseringen har 

påverkat och gjort det svårt för eleverna att sålla igenom all information som 

finns på internet. Vissa elever har det svårt för att hitta information och 

behöver hjälp med till exempel vilken källa de kan använda sig av.  
 
Emil 
Emil anser att elever oftast vet vart de kan ta redan på nyheter eller snabb 

information. Däremot har de svårare för att veta om de är trovärdiga eller 

inte. Även Emil menar att elevers informationskompetens varierar från barn 

till barn. En del elever kan hantera de digitala verktygen utmärkt, men att de 

finns elever som tappar bort sig i deras sökning då flödet är enormt. Många 

av eleverna tycker att det är enklare att använda sig av en bok istället för att 

söka på en dator då eleverna oftast förlitar sig på en bok och vet att 

informationen stämmer. Emil menar precis som Lotta att eleverna oftast vill 

komma åt snabb information.  
 
Louise 
Louise känner att många elever ibland kan mer än henne, således i form av 

att de vet hur man använder till exempel en iPad. Hon påpekar att eleverna 

ofta har lätt för att läsa, skriva och söka med hjälp av olika digitala verktyg. 

När det kommer till källkritik så menar hon att eleverna allt eftersom de blir 

äldre, samt att samhället utvecklas, blir mer källkritiska. Att förr trodde barn 

på allt men nu är de kritiska och ifrågasätter den information de kommer i 

kontakt med. Detta gäller särskilt information från nätet, då eleverna lättare 

litar på fysiska läromedel.  
 
Malin och Evelina 
Malin och Evelina anser att elevers informationskompetens är relativt bra 

samt att det har skett en förändring de senaste åren. Både menar att detta kan 

ha att göra med den digitala utvecklingen. Eleverna har till exempel lättare 

för att söka efter information då de oftast har sin telefon tillgänglig och 

därmed internet och Google. De menar dock att elever oftast har svårare för 

att kritiskt granska informationen de kommer i kontakt med. Det handlar 

både om att de litar för mycket på vissa källor och för lite på andra. Malin 

och Evelina tar upp exemplet att elever ofta litar på det som står på Facebook 

men kan ifrågasätta nyheter från tidningar då de har lärt sig att mycket som 

skrivs är skvaller och därmed inte sant.  
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Sanna 
Sanna påpekade under intervjun att det är lättare för elever att arbeta 

”informationskompetent” i helklass än var för sig. Hon menar att det 

motiverar eleverna till att inte ge upp eftersom de drar nytta av varandra och 

tycker att samarbetet är roligt. Sanna menar att det finns fler utmaningar än 

att enbart hålla eleverna motiverade. Det handlar bland annat om att eleverna 

ibland har svårt att veta hur de ska söka samt förhålla sig kritiskt till 

informationen. Hon menar att många barn vill få fram informationen snabbt 

och att de lätt ger upp när de stöter på större mängder information eftersom 

det kan ta tid att arbeta sig igenom den innan man hittar rätt. En annan 

utmaning i arbetet med informationskompetens är att elever många gånger 

”fastnar” på ställen där de inte ska vara under lektionstid, exempelvis på 

sociala medier.  
 
Ida 
I vår intervju med Ida så talades det inte specifik om hennes syn på elevers 

informationskompetens i allmänhet. Detta då intervjun ”formgavs” efter 

intervjupersonen, och Ida var inte helt insatt på vad informationskompetens 

innebär. Det framkom dock att Ida anser att det är viktigt att elever utvecklar 

informationskompetens. Delar som hon lyfter fram som viktiga är källkritik, 

särskilt i relation till internet och sociala medier. De ska veta hur man tar 

reda på vart informationen kommer ifrån och i vilket syfte den är publicerad.  
 

5.2.2 Digitalt eller analogt? 

När vi ställde frågan om det är enklare för eleverna att ta till sig 

informationen till exempel genom fysiska böcker gentemot internet varierade 

informanternas svar. De flesta däremot anser att böcker är enklare och 

använda. Lotta menar att det kan bero på från person till person och dag till 

dag.  Hon påpekar att vissa personer fängslas av olika informationskällor. Att 

för vissa är mötet med en person bättre än texten i en bok. Lotta nämner även 

att det är viktigt att eleverna äger sin kunskap på något vis och att de ska 

kunna skriva informationen med egna ord, således inte kopiera och klistra. 

Däremot hur eleverna tar till sig den informationen handlar inte om vart de 

hittar informationen, alltså om det är på en dator eller i en bok. Det viktigaste 

är att eleverna har förstått informationen och kan “äga” den för att senare 

kunna återanvända den.  

Majoriteten av informanterna anser att en bok är enklare för eleverna att 

använda sig av när det kommer till att ta till sig information. Emil menar att 

det oftast kan bero på att böcker har ett antal sidor och de alltid kan bläddra 

tillbaka. På internet är det mer att de skrollar och skrollar och kommer aldrig 

tillbaka till föregående information eller källa.  
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Jag tror att det är lättare att fokusera på en bok. Lättare att ha 

kontroll som lärare. Vara mer förberedd och då vet jag stoffet. 

Då har jag löst det själv, jag tycker att den här boken är bra. Det 

här är viktigt i denna boken. Nätet, de hinner trycka så snabbt, 

man kommer vidare hela tiden på olika spår. Har inte den 

kontrollen som lärare. Tror att många barn som kanske har en 

diagnos att det kan vara rörigt med internet, mer struktur i 

fysiska böcker (Peter, 29 april 2018) 

…upphovskällan och det är ju svårare att hitta på nätet. Det är 

snabbare att man klickar utan att man, ja men som på Facebook 

[...] ja men man läser bara rubrikerna. Men en bok kanske man 

är mer att man tittar, man öppnar den vem har skrivit den? Vad 

är det för förlag? (Lukas, 27 april 2018) 

Louise menar att barn som är vana vid att läsa böcker, har med sig det 

hemifrån, alltså från att föräldrar har läst böcker tillsammans med barnen. Då 

är barnen mer benägna till att läsa böcker och de elever som inte läser 

tillsammans med föräldrarna vill titta på tv eller kolla på telefonen, de tar till 

sig kunskap på annat sätt och de elever som gör detta kanske är mer benägna 

att använda nätet än boken.  

Malin och Evelina anser att böcker är enklare för eleverna för att en bok 

stämmer. Eleverna ser boken och den är publicerad, man har boken i handen, 

informationen i boken kan inte vara fel. Ida påpekar att hon upplever att 

eleverna själva tycker de är mer bekvämt att använda Ipads än böcker.  

“nej här ska vi träna på”. Det är ju träning på alfabetet också det 

här att slå i en ordbok. “Ja men det går mycket snabbare att köra 

på Ipad”, “ja, men det är inte det som är syftet just nu, att hitta 

det snabbt, utan det är att träna på detta då” (Ida, 2 maj 2018). 

5.3 Källkritik 
En av de delar som lärare fokuserade på när de beskrev begreppet 

informationskompetens är källkritik. Under denna rubrik finns de 

resonemang som fördes samlade. Först kommer en redogörelse för lärarnas 

förståelse av vad begreppet källkritik innebär, därpå återges det hur lärare 

arbetar för att utveckla elevers källkritik.  

5.3.1 Vad innebär källkritik? 

När vi ställer frågan kring begreppet källkritik och dess innebörd säger alla 

lärare i princip samma sak. Louise menar att det handlar om att kolla vart 

informationen kommer från, vem som har skapat sajten och vem som har 

spridit den. Emil menar att eleverna ska vara ifrågasättande hela tiden till den 

informationen de tar till sig. Även Malin och Evelina säger samma saker som 

Louise och Emil. 



 

35(69) 

 

Att vara källkritisk är när man frågar frågor som; varför då? 

varför det här? vem säger så? hur vet man det? kan man lita på 

det? massa frågor ska man ställa, man ska vara jobbig helt enkelt 

[...] Jag säger även ofta i mina so-ämnena att frågan är viktigare 

än svaret ibland. Man måste även veta hur man inte blir 

påverkad av sånt som man inte vill bli påverkad av (Emil, 26 

april 2018) 

Louise anser också att de ska vara ifrågasättande angående vad som är sant 

eller falskt. Hon påpekar även att man ska vara kritisk till bilder och inte 

enbart textbaserad information. Sanna menar att eleverna även borde vara 

kritisk till den informationen som förmodligen kan stämma. Lukas och Peter 

menar att man ska granska källor genom att kolla om källan är tillförlitlig. 

Man ska granska källor[...] det är att vara vaksam på vems, asså 

att jag hela tiden tänker vem är det som lägger ut det här, i vilket 

syfte, varför? Och kan det verkligen vara sant? Så där blir jag 

lite. Första april finns ju inte längre för allt är ju fejk news. Vi 

har ju en president i USA liksom (Lukas, 27 april 2018) 

Många av informanterna säger samma saker men talar ibland om det i olika 

syften. Man kan säga att alla informanter menar att källkritik innebär att vara 

kritisk till den information man har, alltså veta om den är trovärdig eller inte. 

De menar även att man ska vara ifrågasättande hela tiden. 

5.3.2 Hur arbetar man med källkritik? 

När Lotta arbetar med källkritik kollar de på källor som redan finns. Under 

historialektionerna så går lärarna och eleverna ”tillbaka i tiden”, det menar 

hon är ett utmärkt tillfälle till att jämföra källor. Skiljer sig till exempel 

informationen åt i äldre och nyare källor? Lotta brukar även ha undervisning 

hur de kan ta reda på om en källa är trovärdig eller inte. Hon har även 

diskussioner om varför de kan lita på vissa källor mer än andra. Lotta menar 

att ibland behöver lektionerna i källkritik inte vara planerade. Utan det kan 

hända att en elev får en nyhetsnotis i mobilen och frågar henne om det som 

står är sant. Lotta tar då upp detta i klassen och tillsammans reder de ut om 

informationen är sann eller falsk. Lotta arbetar även med att analysera bilder. 

Ett exempel hon tar upp är under en historielektion: 

Just nu när vi har jobbat med kungar så diskuterar vi en kung 

som är 190cm lång på bilder men i verkliga fall var han 155cm, 

varför gör man en avbild av honom i en avslappnad pose? 

Mycket sånt är viktigt, vem har målat bilden? Levde personen på 

den tiden? När målades den? Vad bilder kan ljuga och vad kan 

redigeras (Lotta, 18 april 2018)  

Malin och Evelina brukar använda sig av fem olika källor med fakta som 

eleverna får kolla upp och källkritiska till var informationen kommer ifrån. 



 

36(69) 

 

De brukar ha några tillförlitliga källor och några som inte är det, att eleverna 

lättare kan jämför och se varför en källa är tillförlitlig eller varför inte. Även 

Malin och Evelina arbetar med bilder i samband med 

informationskompetens. De tar upp bilder och kollar om det är zoomat, ser 

man hela bilden? Har man manipulerat bilden? Emil anser att det är viktigt 

att eleverna kan söka rätt för att kunna hitta trovärdig information. Han anser 

att när de söker och får svaret är det ännu viktigare att de kan värdera både 

källan och svaret. När han arbetar med geografi brukar han vilja att eleverna 

ska använda sig av internet för en gammal kartbok har inte med nya länder 

såsom Kosovo eller mängden befolkningen i länderna då det ökar hela tiden.  

När Sanna jobbar med källkritik brukar hon säga att om tre källor säger 

samma sak är det nog sanning. Men då vill hon istället att eleverna ska kolla 

på när det är publicerat alltså år, vart det kommer från eller vem som har 

gjort mätningar till exempel, att få en helhet av flera källor. Sanna vill alltså 

att eleverna ska söka på flera olika håll och sedan kunna granska 

informationen. Både Ida och Peter, som många andra av informanterna, 

pratar en del med eleverna om källornas trovärdighet. Däremot säger de olika 

saker när det kommer till Wikipedia.  

[...] Wikipedia till exempelvis, är tillförlitligt är det inte 

tillförlitligt? Ja det är ganska tillförlitligt eftersom det är en 

hemsida som hela tiden ändras står det någonting fel där så är 

det folk som går in och rättar (Ida, 2 maj 2018) 

[...] Wikipedia kanske inte är någon säker källa. Det kan komma 

upp saker på nätet, inte säkert att det stämmer för det. Granska 

från vilket år faktan kom ut. Vissa fakta är föråldrade (Peter, 29 

april 2018) 

Lukas elever brukar få kolla på en ny eller gammal bok, säger de samma 

sak? Ibland kanske de kollar på filmklipp och sedan läser någon artikel och 

jämför vad säger de? Även han pratar med sina elever om vad som är mest 

pålitligt. Han brukar använda sig av en form av checklista där de tittar på 

vem som är upphovsman, när den skrevs och så vidare. Sedan får eleverna 

sitta i grupper och diskutera, de kan även få en uppgift till senare. Det är 

viktigt för Lukas att eleverna alltid hämtar information från minst två källor 

och sedan ställa emot varandra lite, alltså vad säger de? 

5.4 Informationssökning 
Precis som källkritik är informationssökning ett område som lärarna talade 

om i relation till informationskompetens. Här presenteras de tankar och 

åsikter som framfördes av lärarna kring begreppet källkritik. Det är indelade i 

två mindre delar, 1.) vad elever ska kunna i informationssökning samt 2.) hur 

lärarna arbetar med elevers informationssökning.  
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5.4.1 Vad ska elever kunna i informationssökning? 

I några av intervjuerna ställde vi frågan “Vad ska elever kunna i 

informationssökning?” och vi fick liknande svar. Däremot fick vi svaren på 

två olika sätt. ibland fick vi ställa fråga direkt till informanten och ibland 

gick den igenom under intervjuns gång utan att behöva ställa frågan. Det som 

framkom var att lärare många gånger såg på informationssökning som 

elevernas förmåga att hitta information från ett flertal trovärdiga källor. 

Informationssökning var därmed många gånger nära kopplat till källkritik. 

För att kunna göra detta förväntades eleverna förstå exempelvis hur de 

använder sig av sökord, vilka källor som var bättre att använda än andra, att 

informationen kan skilja sig åt mellan olika källor och att de därmed måste 

söka efter flera olika källor.  

Det var flera lärare som talade om att just hitta rätt. Både Emil och Sanna 

säger just att det bland annat handlar om att veta vad det är eleverna letar 

efter, vad de vill ta reda på. Att det handlar om att redan innan de börja söka 

veta vad det är för sökord de kan använda sig av och förstå att det inte går att 

skriva vad som helst, utan att en sökning kan ge resultat som 

innehållsmässigt skiljer sig åt, då ett ord kan ha olika betydelser.  

Först och främst veta vad de vill få fram, vad är det du vill? Vad 

ska du söka efter? Vilken fråga vill du ha svar på. Att bara söka 

på en allmän fråga typ oroligheter i världen (Emil, 2 april 2018) 

Tar vi val så finns det både blåvalen, eller valar i vattnet eller val 

som i valkampanj eller liknande. Eller att man gör ett val. Det 

finns ganska många olika val och att kunna välja då vad är det 

jag letar efter, det är ju enkelt med val men att kunna sålla ut där 

(Sanna, 25 april 2018) 

Även Lukas och Louise talar om vikten att veta vad det är för information 

eleverna är ute efter och att spegla det i sökorden. Lukas menar att man på 

skolan han arbetar på redan under lågstadiet talar om att eleverna måste vara 

noga med hur de söker. Han ger då exemplet kaniner. Letar de efter 

information om kaniner måste de veta att det även finns kaniner som i 

exempelvis kaninragu. De måste först precisera sökorden och sedan kunna se 

om det verkligen är relevant information de får fram. Söker eleverna som 

sagt information om husdjuret kaniner är inte ett recept på kaninragu den 

information de vill åt. Denna syn på informationssökning återkommer i 

intervjun med Louise och hon talar även om att de måste vara noga med 

vilken typ av källa det är man bör använda sig av. 

Om du tar en flora så har inte den förändrats, fortfarande är 

systemet uppbyggt på samma sätt som det var för 300 år sen. 

Men de andra som samhällskunskaperna och allt, den förnyas ju 

hela tiden. Det blir ju ny politik och det blir nya förändringar i 
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samhället och det, de följer ju nätet snabbare än vad boken gör. 

(Sanna, 25 april 2018)  

Att lära sig att hitta en lämplig källa är även något som framkommer i 

majoriteten av intervjuerna. I citatet ovan ser man hur Sanna påpekar att 

beroende på vad det är man söker för information är olika källor mer 

lämpliga att använda än andra.  

Det är dock inte alla som har samma möjligheter till att hantera 

informationssökningar, för vissa kan det vara svårare. Lotta påpekar till 

exempel att för de elever som har ADHD är det svårare att sålla bland de 

stora mängder information som de kommer i kontakt med idag. Att för dessa 

elever kan man redan från början behöva begränsa materialet. Hon påpekar 

även att det inte hjälper med alla sociala intryck som även de påverkar och 

utgör ett störmoment. Hon ger som exempel att en del elever går in på 

sociala medier istället för att fokusera på uppgiften.  

5.4.2 Hur arbetar lärare med informationssökning? 

Många gånger framkommer det att de flesta av informanterna arbetar med 

informationssökning i samband med källkritik. Således att de söker och 

sedan värderar antingen informationen eller källan.  

Lotta brukar hjälpa till med att förtydliga frågan när eleverna söker på 

Google. Hon anser att det inte enbart handlar om att skriva ett ord då det kan 

komma flera tusen träffar, utan att de söker rätt. Även Louise, Sanna, Peter 

och Ida säger att de jobbar mycket med att handleda sina elever. Då genom 

att hjälpa till vid val av sökord samt då det är dags för eleverna att sålla bland 

den information de har sökt fram. 

De måste veta hur man söker, att man ska veta vilka källor som 

är mer säkra än andra. Att man förstår att man måste veta att 

man inte kan använda vad som helst som källa, vägleda mina 

elever helt enkelt (Peter, 29 april 2018) 

Emil däremot brukar förbereda webbsajter som är enkla men även några som 

är mer utmanande. Han brukar vägleda eleverna till vart det finns bra 

information, alltså söker inte eleverna efter information på egen hand. Emil 

brukar även säga att de får söka på andra ställen men många gånger hamnar 

eleverna på Wikipedia vilket han inte tycker är bra. Han har inte undervisat 

specifikt i hur man söker efter information och menar att han borde bli bättre 

på det. När Malin arbetar med informationssökning brukar hon ha 

“renodlade” lektioner i informationssökning, hur man gör det på bästa sätt. 

Sen menar hon även att det kommer av sig självt hela tiden i 

undervisningarna. Evelina brukar inte ha egna lektioner i hur man söker på 

rätt sätt. Hon menar att det kan komma spontant. Hon tar till exempel upp 

hur en elev hade varit på semester i Egypten. När hon kom tillbaka då 

berättade hon att hon hade varit vid pyramiderna, och då visade det sig att 
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inte alla i klassen visste vad en pyramid var. Evelina valde då att tillsammans 

med eleverna söka efter information om pyramiderna på nätet. 

Lukas arbetar med informationssökning i sina SO ämnen men även svenska 

arbeten. Det framkommer inte tydligt hur han specifikt arbetar med att lära 

eleverna att söka. Men han menar att det faller sig lite naturligt när eleverna 

har en skoluppgift.  

[…] och nu är det ju val och jag kan tänka mig att de som går i 

6:an kommer verkligen att titta på de politiska partierna, asså 

6:an nästa år då, att de tittar lite på vad de säger i de politiska 

partierna och vad säger man ute på nätet. De kommer ju säkert 

granska vem ligger bakom det här uttalandet? Förhoppningsvis 

(Lukas, 27 april 2018) 

5.5 Digital kompetens  
Det som framkom i intervjuerna var att alla lärarna arbetar med digital 

kompetens. Hur de definierade begreppet skiljde sig dock åt. Lärarnas 

definitioner kan samlas under två “paraplyer”, det vill säga att antingen 

handlar det om hanteringen av information på nätet eller handlar det om 

hanteringen av de digitala verktygen i sig. Många av lärarna pratade om båda 

dessa delar. Resultaten som handlar om digital kompetens kommer därmed 

att delas upp under två underrubriker som just handlar om vardera “paraply”. 

5.5.1 Digitala verktyg 

Många av lärarna gjorde kopplingen mellan digital kompetens och digitala 

verktyg. De talade ofta om det i form av förmågan att hantera exempelvis 

datorer, telefoner, iPads etcetera. Men även förmågan att kunna använda sig 

av olika program på datorerna, till exempel PowerPoint. När det kommer till 

de digitala verktyg som lyfts fram är det främst dator och/eller iPad som 

lärarna talar om, men i vissa fall handlar det om att kunna använda telefoner. 

Detta trots att många av lärarna ansåg att, framför allt mobiler, påverkade 

elevers informationskompetens både positivt och negativt.  

Det var inte alltid lärarna sa rakt ut att de anser att digital kompetens innebär 

att elever ska kunna använda sig av digitala verktyg, utan det var något som 

ibland var underförstått. Ida berättar till exempel i sin intervju att de i arbetet 

med digital kompetens arbetar väldigt mycket i olika sidor på nätet. De 

arbetar till exempel på kahoot.se, vilket är en sida där eleverna kan göra egna 

frågesporter och tävla mot varandra. Det handlar då både om att Ida gör 

frågesporter samt att eleverna själva får göra det. De arbetar även med 

Youtubefilmer, där Ida har lagt upp en film som eleverna sedan har i läxa att 

se på och ta till sig informationen. I relation till Youtube-filmer talar Ida om 

att eleverna kan pausa, spola tillbaka etcetera. 
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De flesta av lärarna talade som sagt om digitala verktyg i ordalag om att 

eleverna ska kunna använda dem, det var väldigt få som talade om 

programmering och en förståelse av exempelvis systemen bakom datorn. Det 

är enbart två av lärarna (Peter och Lukas) som menar att digital kompetens 

kan innebära programmering, och det är bara en av dessa lärare (Peter) som 

aktivt jobbar med det. När vi frågade Peter vad digital kompetens innebär sa 

han, bland annat, följande: 

Att man förstår hur man kan använda saker, olika saker. Jag 

tänker att där är programmering grunden. Det är en jättestor del. 

Tror jag. Så att man inte bara, du spelar det här spelet och gör de 

här sakerna. Att man förstår vad som ligger bakom (Peter, 29 

april 2018)  

Att programmering ingår i digital kompetens var inte den enda “avvikande” 

åsikten inom denna delen av digital kompetens. När vi frågade Lotta om hur 

hon definierar digital kompetens gav hon bland annat följande svar: 

”Förmågan att använda olika tekniker för att hitta information, tillgång till 

tekniken också” (Lotta, 18 april 2018). Detta var hon ensam om.  

Ida menar att digitala verktyg kan användas för elever som har det svårt att 

läsa böcker och kan istället lyssna på böckerna. Samt elever som har svårt för 

att räkna matte i vanlig lärobok, kan de istället använda digitala verktyg, till 

exempel en surfplatta. Då finns det program som är kopplade till läroboken. 

Lotta däremot påpekar att digitala verktyg kan vara ett hinder för elever som 

redan har svårt att läsa på dator eller på en surfplatta. Den vanligaste sättet att 

se på digital kompetens, i förståelsen digitala verktyg, var att det innebar att 

elever har förmågan att använda de digitala verktyg de kommer i kontakt 

med.  

5.5.2 Informationshantering 

Ett annat område som lärarna kopplade till begreppet digitala verktyg var 

informationshantering. Detta området gick många gånger in på områdena 

informationssökning och källkritik, eftersom även de sågs som delar av vad 

det innebär att hantera information. När det kommer till digital 

informationshantering handlar det både om att kunna söka efter information 

genom att använda digital teknik men även reflektioner av elevers interaktion 

med information på nätet.  

Hur man använder internet, första jag tänker på det. Och att man 

inte ska vara rädd för att använda det och att man ska lära sig att 

använda det. Precis som om vore på ett bibliotek, man går till en 

hylla och hitta böcker man behöver så måste vi använda internet 

på samma och rätt sätt så att säga (Louise, 2 maj 2018) 

Sanna menar att hon brukar låta sina elever agera “detektiver” i arbetet med 

digital kompetens. Istället för att hon berättar exakt vart eleverna hittar 
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information låter hon dem försöka söka själva. Hon har dock tidigare berättat 

att hon ibland begränsar eleverna i vilka sidor de ska använda för att många 

gånger har elever gått in på sidor de inte ska vara på eller som inte är 

relevanta, till exempel “skvallersidor”.  

Lotta menar däremot att digital kompetens handlar om att kunna använda sig 

av olika digitala verktyg för att hitta information, och att veta när det är 

lämpligast att använda sig av de olika verktygen.  

Att välja informationsväg, vad är det jag vill ha reda på och hur 

är det smartast att ta reda på något. Ibland är telefonen smartast 

och ibland är det mail som är bra. Sånt använder de använder, 

till exempel olika projekt vi har gjort tidigare. Att använda de 

äldre vägarna till exempel. Att maila ut till tidningen är nog det 

smartaste alternativet då förvarnar lite. Ringer man kan de säga 

att de inte är intresserade och kan lägga på. Så att maila kan vara 

det smarta alternativet även om eleverna inte är så vana vid det. 

(Lotta, 18 april 2018)  

Något som framkom i alla intervjuer är att lärarna när de fick frågor om 

digital kompetens ofta höll sig ganska kort och menade att det handlade om 

att söka information. När vi pratade om informationssökning (se avsnitt 6.4 

Informationssökning) och om källkritik (se avsnitt 6.5 Källkritik) gjorde flera 

lärare kopplingar till digitala källor, exempelvis Wikipedia. Eftersom dessa 

delar redan är redogjorda för i studien tidigare avsnitt har vi valt att inte 

redogöra för dem ytterligare en gång under denna del.   
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6 Analys 

Här kommer analysen av resultaten, som presenterades i föregående avsnitt, 

redovisas för. Analysen bygger på att resultaten “filtreras” genom Bruces 

(1997) sju kategorier för informationskompetens. Detta avsnitt är 

uppstrukturerad så att varje kategori som har identifierats av Bruce (1997) 

kommer att utgöra en egen sektion. I varje sektion diskuteras relevanta delar 

från samtliga av delavsnitten i resultatet. Även tidigare forskning kommer 

användas som stöd vid analysen. 

 

Vi har valt att ta varje steg för sig trots att vi under analysen märkte att 

stegen många gånger bygger på varandra, både när det gäller teorin men även 

de svar vi fått från våra intervjupersoner. Till exempel är the information 

technology conception närvarande i samtliga kategorier enligt Bruce (1997) 

vilket är något som återkommer i intervjuerna. Lärarna kopplar väldigt ofta 

de olika delarna av informationskompetens till digital kompetens. Vi har valt 

att analysera varje del för sig för att 1.) se till att varje kategori tas med, samt 

2.) för att göra det lättöverskådligt. 

 

6.1 The information technology conception 

Information literacy is seen as using information technology for 

information retrieval and communication (Bruce, 1997, s. 117). 

Bruce (1997) menar att en del av vad det innebär att vara 

informationskompetent är att kunna använda “informationsteknologi” för 

inhämtning av information samt för att kommunicera. Kärnpunkten i denna 

kategori är informationsteknologin och det faktum att alla inte har samma 

möjligheter. För vissa fungerar informationsteknologin som ett hjälpmedel 

och ett stöd i sökandet efter information (subkategori 1), men för andra utgör 

det ett hinder då de inte hinner med i utvecklingen och fokus hamnar istället 

på att hela tiden hålla sig uppdaterad (subkategori 2) (ibid., s. 117 &120).  

Förmågan att hantera digitala är inte något som skrivs ut som en specifik del 

av innebörden av informationskompetens i varken ALA:s (2000) eller 

AASLs (2009) “listor” över delar av begreppet. Det gör dock Doyle (1994), 

hon fokuserar däremot på sökandet av information via digitala verktyg, till 

skillnad på Bruce (1997) som, påpekat, kombinerar förmågan att söka 

information med förmågan att hantera verktygen. De lärare som för denna 

studien är intervjuade förhåller sig generellt sätt till Bruces förklaring, vilket 

kan tyda på att de har en utvecklad syn på begreppet digital kompetens.  

Under intervjuerna, som genomfördes i samband med nuvarande studie, talar 

väldigt många lärare om internet. De talar om att elever ska kunna hantera 

digitala verktyg, programmera, kunna söka på internet, värdera dessa källor 
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samt hur digitaliseringen har påverkat betydelsen av informationskompetens. 

Även lärare i tidigare undersökningar har gjort kopplingen mellan 

informationskompetens och digital kompetens (se ex. (Probert, 2009). I 

Proberts (2009) undersökning framgick det att tankarna hos lärarna skiljde 

sig åt beroende på vilket ämne de undervisar i. Detta är även något som 

framgick i Webber et al.s (2007) undersökning. Det vill säga att lärare inom 

olika ämnen gjorde olika kopplingar mellan informationskompetens och det 

digitala. Vissa ansåg att det handlade mer om att hantera tekniken medan 

andra menade att det handlade mer om att söka på internet (Smith, 2013). Då 

denna undersökningen bygger på intervjuer med lärare för grundskolan, och 

de ofta har ansvar för väldigt många olika ämnen, kan detta vara en av 

anledningarna till varför de hade en sådan bred syn på begreppet digital 

kompetens. De fokuserar med andra ord inte enbart på antingen hantering av 

digitala verktyg eller informationshantering 

I intervjuerna utgår alla lärare från subkategori 1 när de talar. När de talar om 

digital kompetens framgår det som en självklarhet att 

informationsteknologier/digitala verktyg används på ett sådant sätt att de ska 

utgöra ett stöd för eleverna och det sågs framför allt som något som var 

möjligt. Både Ida och Lotta påpekar bland annat att eleverna kan använda sig 

av digitala verktyg för att hjälpa eleverna att utvecklas från där de är. Är det 

någon som har svårt att läsa en bok kan de exempelvis lyssna på den etcetera.  

Bruce (1997, s. 199) menar att i subkategori 1 ska man känna sig bekväm 

med att använda informationsteknologi. Denna inställningen syns hos flera 

lärare, bland annat hos Louise som just påpekar att elever ska vara lika 

bekväma med att använda internet som att använda biblioteket. I tidigare 

forskning framgår det dock att lärare många gånger känner sig osäkra inför 

elevers användning av internet och digitala verktyg men det är inte lika 

tydligt här (Limberg & Lundh, 2008). Detta är däremot inte något som direkt 

går att återfinna i intervjuerna med lärarna i denna undersökning. Emil 

påpekar att han inte alltid kan allt när det kommer till exempel PowerPoints 

och att eleverna ibland får lära honom. Men han talar dock inte om en 

osäkerhet på samma sätt. Det framgår inte att han tvekar inför att använda 

digitala verktyg i undervisningen utan mer ett konstaterande att ibland har 

eleverna större kunskap än läraren. Detta tyder vidare på att Emil utgår ifrån 

subkategori 1 då han genom att påpeka att eleverna ibland hjälper honom 

känner sig säkra i sitt användande av digitala verktyg. Louise påpekade under 

sin intervju att hon tidigare var orolig över hur hon skulle hjälpa eleverna att 

lära sig hantera digitala verktyg men att den oron har försvunnit då hon 

märker att eleverna har förmågan att använda verktygen och är kritiska till 

den information de kommer i kontakt med. Även detta tyder på att hon 

förhåller sig till subkategori 1 inom den digitala kategorin, eftersom hon 

menar att eleverna har förmågan att använda verktygen och att det är en 

förmåga som går att utveckla. 
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Vad som dock är intressant är att lärarna flera gånger under resterande delar 

av intervjun, där det inte talas om specifikt vad digital kompetens innebär, 

påpekar vilka hinder det digitala kan utgöra. Ser man till exempel på Lottas 

uttalande om elever med ADHD och hur elever flera gånger går in på sociala 

medier istället för att arbeta med skoluppgifter. Det är även många lärare 

som påpekar hur en del elever har svårt med informationssökning på grund 

av mängden information de kommer i kontakt med. Detta visar mer på att 

lärares syn på digitala verktyg, frånkopplat diskussionen om digital 

kompetens, är att de kan utgöra ett hinder för eleverna. Alexanderssons och 

Limbergs (2012) studie visar även på att många av eleverna har svårigheter i 

att bemöta en stor mängd information. Bruce (1997, s. 120f) menar att ett sätt 

att se på förhållandet till informationsteknologier är att digital kompetens 

alltid ligger utom räckhåll. Antingen för att man inte kan hantera verktygen 

eller för att verktygen alltid utvecklas, att det blir en ond cirkel av att 

konstant lära sig på nytt. Informanterna som deltog i denna undersökningen 

gjorde inte direkt den kopplingen kring att digitala verktyg kan utgöra ett 

hinder på grund av en ständig utveckling utan fokus låg mer på att alla elever 

har olika bra förmåga att använda sig av dem. Emil menar att generellt sätt 

har elever lättare att ta till sig information som står på ett fysiskt papper än 

information från texter på internet. Han menar att det skulle kunna bero på att 

i en bok kan eleverna bläddra fram och tillbaka, men boken finns fortfarande 

kvar i det format den var från början, men söker de på nätet och börjar 

“klicka sig fram” blir det lätt att de tappar bort var de befann sig från början. 

6.2 The information sources conception 

Information literacy is seen as finding information located in 

information sources (Bruce, 1997, s. 122). 

Bruce (1997) talar om att det många gånger är viktigt att individer i sökandet 

efter information vet vilken information det är de vill ha och att de har 

kunskap om informationskällorna de använder. Majoriteten av informanterna 

brukar oftast jobba mycket med att handleda sina elever. De hjälper till och 

visar hur man kan gå tillväga för att söka, vilka sökord man ska använda 

samt hur man sållar bland den information som hittas. Peter påpekar att 

eleverna måste veta hur de söker och vilka källor som är trovärdigare än 

andra. Det intressanta är att det inte är många av informanter som lär ut 

specifikt hur elever kan söka efter information, det vill säga ha en lektion i 

informationssökning. Malin är den enda av informanterna som brukar ha 

“renodlade” lektioner i hur man söker efter information. Bruce (1997, s. 122–

123) menar att detta kan vara bra då eleverna då de behöver komma in i en 

medvetenhetsstruktur. De behöver komma underfund med hur man söker och 

värderar den informationen man tar del av.  
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Denna kategori är nära sammanflätad med kategori 1, “the information 

technology conception” (Bruce, 1997, s. 122). Kopplingen mellan sökandet 

efter information, hanteringen av informationskällor och digitala verktyg är 

även något som framkommer i intervjuerna med lärarna. Det syns bland 

annat på hur lärarna när de talar om sin roll i elevernas informationssökning 

påpekar att de antingen brukar förbereda hemsidor eller ge tips på vilka 

hemsidor som har bra information. Alltså leder detta till att eleverna inte 

alltid söker efter information på egen hand utan att de utgår från att hemsidan 

läraren har tipsat om är trovärdig och därför välja att använda den. Elevers 

kunskapsbyggnad ökar inte med hjälp av detta utan kan leda till istället att de 

inte hänger med i deras egna utveckling av att använda sig av digitala 

verktyg för att söka efter information. Alexanderssons och Limbergs (2012) 

studie visar på när elever söker fritt för sitt egna intresse kan leda till att 

eleverna möter en stor mäng av information och värderingen av 

informationen kan blir svår för dem, detta kan leda till elever hindras i sin 

egna kunskapsbyggnad. Alltså blir det svårt för läraren att finnas som ett stöd 

då läraren inte alltid är insatt i deras intresse. Alexandersson och Limberg 

(2012) menar att detta kan leda till att elever har svårt för att söka, värdera 

och ta in information. 
 
Sanna nämner att det finns tillfällen då hon låter sina elever söka på egen 

hand, alltså istället för att berätta vart informationen finns, ska de försöka 

söka själva. Däremot säger hon att hon ibland begränsar eleverna i vilka 

sidor de får använda då de många gånger går in på irrelevanta hemsidor. Att 

låta eleverna söka fritt kan vara både en fördel och nackdel. Fördelen är att 

eleverna kommer förstå att det finns allt för mycket information på nätet och 

därmed vilja ha hjälp med att veta vilken källa som är relevant. Nackdelen är 

att eleverna inte kommer lära sig att värdera eller få kunskap om hur källan 

är uppbyggd. Bruce (1997, s. 122) menar att om elever vet vad de vill söka 

efter och har kunskap om källan blir det en lyckad informationsinhämtning. 

Då majoriteten av läraren säger att elever ska kunna söka och värdera kan 

detta vara ett bra tillvägagångssätt, alltså låta eleverna söka fritt och låta dem 

jämföra källorna de har hittat. Annars kan det leda till att eleverna inte lär sig 

att värdera en källa, veta hur en trovärdig källa ser ut och hur de tar reda på 

om den är trovärdig. Här kan man se att det finns ännu en koppling till en 

annan kategori av Bruces (1997) modell för informationskompetens, 

nämligen kategori 5 “The knowledge construction conception”. Denna 

kategori, som kommer användas för analys senare i texten, utgår som sagt 

ifrån att eleverna ska bygga en kunskapsbas och lära sig att kritiskt analysera 

information. Detta är direkt kopplat till det som lärarna talar om när de menar 

att de låter eleverna jämföra källor etcetera. Det vill säga i sökandet efter 

information ska eleverna kunna hitta de källor som är relevanta, vilket de gör 

genom att utvärdera och granska de källor de kommer i kontakt med.  
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Sanna säger att hon brukar utmana sina elever med att de får söka på egen 

hand, men att hon handleder om hur de ska söka. Sanna menar att hon inte 

ska behöva vara den första källan de frågar utan söka på nätet, men att hon 

finns till där som ett stöd. Vi tror att det inte alltid behöver vara en nackdel 

att elever frågar om hjälp då det finns många elever som faktiskt har svårt 

med att söka. Bruce (1997, s.127) talar om att söka själv leder till effektivitet 

(subkategori A & B) men i subkategori C, kan det ibland vara bra att ha en 

mellanhand, en mänsklig källa till att lära sig att använda 

informationskällorna och menar på att informationsanvändaren som erhåller 

information via en tredje part anses också vara informationskompetent. 

Bruces intervjuperson 1 menar på att många gånger kan det vara bra att få 

hjälp av en tredje part som har bra koll. Ett exempel som tas upp är att när 

hon går till biblioteket för att hitta nya böcker inom ett område brukar hon 

fråga en bibliotekarie om hjälp, för om hon letat på egen hand hade hon 

troligen spenderat en hel dag på biblioteket (ibid., s. 123). 
 
Lotta som brukar ha styrda uppgifter för sina elever. Detta skulle kunna bero 

på det som tidigare forskning visar på, nämligen att många gånger kan elever 

ha svårt för att använda sig av digitala verktyg för att söka efter information 

på egen hand (Merchant & Hepworth, 2002).  
Genom att ha styrda uppgifter kan detta underlätta för både Lotta och hennes 

elever då Lotta kan ge dem bättre stöd i att kunna strukturera den 

informationen de har hittat. Dels för att Lotta själv kan känna sig mer 

bekväm i en uppgift som hon själv har styrt upp och vet på ett ungefär vad 

för information eleverna behöver söka efter, vilken källa som är relevant för 

elevernas arbete samt att hon kan ha mer kontroll och det kan vara viktigt för 

eleverna. Alexandersson och Limberg (2012) menar även att en kontrollerad 

uppgift för eleverna kan vara avgörande i hos eleverna när det kommer till att 

söka. Alltså kommer de lära sig att söka på egen hand eller inte. Fördelen 

med en styrd uppgift kan vara att eleverna kan få en överblick kring hur en 

informationssökningsprocess kan se ut och därmed kunna använda sig av 

denna informationssökningsprocess i senare arbeten som kanske är mer fria. 

Alltså som Bruce (1997) nämner, att man ska kunna ha kunskap om vilken 

information man vill ha. Detta kan innebära att eleverna ska veta vad för 

sökord som behövs att användas för att söka för eget intresse och för deras 

kunskapsbyggnad. Detta är något som samtliga lärare tar upp i deras 

diskussion kring informationskompetens, nämligen att elever ska kunna välja 

sökord. 
 
Som påpekat så finns det olika sätt för lärarna att lära ut informationssökning 

till eleverna. För det mesta handlar det antingen om att lärarna styr elevernas 

sökande eller att de låter eleverna söka fritt. Det som ligger i centrum är en 

balansgång mellan att lärarna ska kunna se till att eleverna får det stöd de 

behöver. Men även att lärarna lättare kan se till att eleverna kommer i 
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kontakt med de olika utmaningarna som de kan stöta på angående 

informationssökning men även att de kommer i kontakt med den information 

de behöver. Som det går att se genom lärarnas förklaring av arbetet med 

informationssökning så är det sammankopplat med digital kompetens då 

samtliga lärare frekvent talar om informationssökning i relation till internet.  
 

6.3 The information process conception 

Information literacy is seen as executing a process (Bruce, 1997, 

s. 128) 

Bruce (1997, s. 128f) menar att en del av att vara informationskompetent är 

att arbeta process-liknande. Det vill säga för att man använder vissa strategier 

för att lösa ett problem man står inför som grundar sig i avsaknad av 

information/kunskap. Hon menar att man ska kunna hantera en sådan 

situation genom att man vet hur man ska kunna gå tillväga för att hitta och 

använda den information man behöver för att lösa “problemet”. 
 
I de intervjuer som vi har genomfört var det ingen som uttryckligen använda 

sig av begreppet process eller att informationskompetens var att följa en 

process. Trots detta kan man se hur många av lärarna som faktiskt såg på 

informationskompetens och informationshantering som just en process. 

Nämligen på det sättet att det var flera steg som ingick från det att eleverna 

fick en uppgift till att de slutfört den. Som tidigare beskrivit resonerar Sanna 

kring begreppet informationskompetens på följande sätt 
 

[…] det är väl mer att man ska kunna hitta information. [...] är det någonting 

jag behöver veta så först behöver jag en grundförståelse för vad det är jag 

söker. Men därefter behöver jag också veta hur jag får tag på informationen. 

Och då måste man kunna sålla och förstå vad det är, för det är en så stor 

mängd information idag. Och hur hittar man den rätta informationen man 

söker (Sanna, 25 april 2018) 
 
Ovanstående citat är ett exempel på hur lärarna resonerar kring 

informationskompetens som ett förlopp. Det är flera “steg” elever ska kunna 

utföra för att vara informationskompetens. Trots att de ofta angav antingen 

informationssökning eller källkritik som första respons på vad begreppet 

informationskompetens innebär utvecklade de sitt resonemang att det innebar 

att eleverna ska inneha förmågan att hantera flera “steg”, och inte enbart ett. 
I sitt arbete med att stödja eleverna i deras utveckling av 

informationskompetens arbetar flera av lärarna med att både hjälpa eleverna 

att förstå hur de ska göra för att söka information och hur de måste tänka 

kring de källor eleverna kommer i kontakt med (se avsnitt 5.3 Källkritik och 

avsnitt 5.4 Informationssökning). Att informationssökning och källkritik är 

delar av en “informationskompetens-process” framgår även från de citat som 
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Bruce (1997, s. 130) lyfter fram ur de intervjuer hon har grundat sin 

informationskompetens-modell på. Man kan därmed påstå att kategori 2 

“The information sources conception” samt kategori 5 “The knowledge 

construction conception” är delar av en process då dessa, bland annat, utgår 

ifrån att informationskompetens innebär att man ska kunna söka information 

samt kritiskt granska den. Processen kan dock se väldigt olika ut, vilket 

återfinns i intervjuerna då lärarna bland annat använder olika begrepp för att 

förklara hur de ser på och arbetar med informationskompetens, men att dessa 

går att samla under paraplybegrepp. 
 
Detta framkom bland annat i Foggetts (2003) undersökning av barns 

förståelse av begreppen lokalisering och värdering. Dessa delar kan, utifrån 

intervjuer genomförda i nuvarande undersökning, ses som två delar av 

informationssökningsprocessen. I sin undersökning fick Foggett (2003) höra 

hur barn såg på lokalisering som exempelvis kartor, böcker, internet, tv och 

söka och hur urval kunde ses som till exempel leta, skriva, läsa, lyssna, 

definiera och välja. Som tidigare nämnt arbetar lärarna, som deltagit i 

nuvarande undersökning, på olika sätt med informationssökning och 

källkritik. Detta handlar både om hur olika lärare väljer att utforma sina 

lektioner, samt hur lärarna utformar uppgifter olika beroende på enskilda 

elevers förmåga att exempelvis söka efter information. Vissa elever får 

lärarna då ge extra stöd till, till exempel har vissa elever svårt att använda 

datorer och behöver därmed se informationen på ett fysiskt papper. Men trots 

dessa reflektioner så framgår det även att det finns en ”rätt och fel” syn på 

informationssökning hos lärare. “Det första jag tänkte på var att hur man lär 

barnen att söka på rätt sätt på internet” (Louise, 2 maj 2018). Louise är inte 

den enda som uttrycker att det finns rätt och fel sätt att söka och hantera 

information på, det syns till exempel när lärarna talar om att eleverna måste 

veta hur de ska använda sig av sökord. Med andra ord även om elever har 

olika förmåga att hantera olika delar inom informationskompetens och 

därmed måste använda olika vägar så förväntas de ändå på ett sätt följa 

samma process.  
 

Det framkommer under flera intervjuer att elever har lätt för att hitta 

information och vet oftast vart man kan söka (till exempel Wikipedia) men 

däremot vet de inte hur man sållar och värderar alla källor. En av 

anledningarna till detta kan vara att eleverna vill få fram information snabbt 

och inte orkar leta, vilket leder till att de väljer källan högst upp på träfflistan. 

Här kan man, precis som under föregående underrubrik, se att lärarna 

kopplar informationssökning till digitala verktyg. Detta gör att digitala 

verktyg blir en central del av synen på informationskompetens som process. 

När vi ställde frågan om hur lärarna ser på elevernas informationskompetens 

framkom det några gånger att eleverna vill ha fram snabb information. Orkar 

inte eleverna leta efter fler källor och tar den första och bästa träffen kan leda 
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till att de senare har svårt att sålla eller värdera informationen de hittar. Att 

sålla och värdera källor anses av lärarna vara viktiga delar av 

informationssökningsprocessen. Att “hoppa över” dessa steg kan leda till att 

de inte hittar den information de egentligen är ute efter eller till exempel 

använder sig av felaktig information. Reflektioner som dessa visar på hur 

central kategori 5 är när det gäller lärarnas syn på informationskompetens, 

och elevernas relation till information.  
 
När det kommer till informationskompetens som en process, och inte flera 

separata delar, så är detta inget som ordagrant framkom i intervjuerna med 

lärarna. Det är däremot något som går att se i hur lärarna talar om 

informationskompetens, det vill säga att dessa delar går in i varandra. Precis 

som att Bruces (1997) sju kategorier för informationskompetens går in i 

varandra och bygger på varandra gör även lärarnas “kategorier” för 

informationskompetens. Det vill säga källkritik är beroende av att eleverna 

finner information, informationssökning är i sig många gånger beroende av 

att eleverna kan hantera digitala verktyg etcetera.  
 

6.4 The information control conception 

Information literacy is seen as controlling information (Bruce, 

1997, s. 132) 

Kategori fyra i Bruce (1997, s. 132) modell över informationskompetens 

utgår ifrån att man ska kunna identifiera relevant information och sedan lagra 

den. Denna kategori delas in i flera underkategorier, antingen lagrar man i 1.) 

arkiveringsskåp, 2.) hjärnan/minnet eller 3.) på digital väg. Detta innebär att 

man har kontroll över informationen och kan ta fram den vid ett lämpligt 

tillfälle (ibid., s. 132f). Denna kategori kräver ett framtida perspektiv, alltså 

att man måste tänka längre än vad är det för information som behövs just nu. 

Ser man dock på de intervjuer som utgör underlaget för nuvarande 

undersökning är detta inte något som förekommer i någon vidare hög grad. 

Det är enbart fyra lärare som nämner detta, Lotta, Louise, Peter och Lukas. 

Både Lotta och Louise menar att eleverna ska “äga” sin kunskap, då i kontext 

att de ska förstå den och kunna använda sig av den i framtiden. Peter och 

Lukas talar däremot om framtida användning av information i relation till 

informationskompetens som en klasskillnad. De menar att elever som har 

föräldrar som talar om exempelvis källkritik med sina barn, då föräldrarna i 

sig är insatta i det, har det lättare i skolan kring uppgifter kopplade till 

informationskompetens då de redan har med sig kunskap om olika delar av 

informationskompetens. Detta handlar då inte om information som objektiv 

fakta som lagras, utan information om informationskompetens såsom 

informationssökning och källkritik som eleverna lär sig och kommer ihåg. 

Peter menar att detta kan leda till att elever i framtiden till exempel inte tror 
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på allt de läser utan förhåller sig kritiskt till information. Även om de inte 

talar om “kontroll över” information på samma sätt som Bruce (1997) gör 

handlar det ändå om att komma ihåg information och att använda sig av den 

vid ett senare tillfälle. Man skulle därmed kunna göra en koppling till 

subkategori 2 under denna kategori, nämligen att 

Information literacy is seen as controlling information using the 

human brain [...] (Bruce, 1997, s. 135)  

Men trots att Bruce (1997) beskrivning om “kontroll över” information 

skiljer sig från lärarnas uttalanden om informationskompetens betyder det 

inte att kategori fyra är irrelevant för denna undersökningen. Det den gör är 

att istället för att visa hur man kan se på lagringen av information, som en del 

av informationskompetens, visar den på lärarnas syn på 

informationskompetens som kontextbaserad samt grundad i nuet När lärarna 

till exempel talar om informationssökning handlar det om att eleverna ska 

kunna söka efter information som de behöver för en specifik uppgift. De talar 

inte om att man i sökandet efter information kan komma i kontakt med 

information som kan vara relevant vid ett senare tillfälle. ”Först och främst 

veta vad de vill få fram, vad är det du vill? Vad ska du söka efter? Vilken 

fråga vill du ha svar på” (Emil, 2 april 2018)  

 

När lärarna talar om informationssökning, källkritik, digital kompetens och 

informationskompetens talar de generellt sätt utifrån att eleven arbetar med 

en bestämd uppgift, eller att de ska kunna vara informationskompetenta i 

allmänhet. Men det är som sagt inte så att de talar om att elever kommer i 

kontakt med information som de kan spara utifall att. Detta är även något 

som förekommer i den forskning som har tagits upp tidigare i denna uppsats. 

Ser man till exempel på vad de lärare som Williams och Wavell (2007) har 

intervjuat talar de om information i den bemärkelse att elever ska kunna söka 

efter information och sedan kunna använda den för att lösa sina uppgifter. De 

talar därmed om att söka information etcetera i relation till en, mer eller 

mindre, specifik uppgift. Det syns bland annat i reflektionerna hos de lärare 

som är intervjuade för denna studie. När de talar om informationssökning, 

och då att välja sökord, påpekar flera att eleverna först måste veta vad det är 

de vill hitta information om. Det vill säga de ska, som tidigare påpekat, hitta 

“rätt”. Då de talar om att eleverna ska hitta “rätt” är det rimligt att påstå att 

elever därmed inte ska hitta information som de kan använda i ett annat syfte 

senare. Att eftersom detta inte är syftet med uppgiften, är det inte något 

eleverna uppmuntras till att göra, utan det handlar om att söka upp specifik 

information. Detta kan bero på att eleverna enbart går i mellanstadiet och 

därmed fortfarande befinner sig i startgroparna i sin utveckling av 

informationskompetens.  
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6.5 The knowledge construction conception 

Information literacy is seen as building up a personal knowledge 

base in a area of interest (Bruce, 1997, s.137) 

Den femte kategorin enligt Bruce (1997, s. 137f) handlar om att individen 

har förmåga att tolka och bilda egen kunskapsbas inom ett intresseområde 

och att kunna tänka kritiskt. Söka efter information och sedan kritiskt 

granskar den, det är sedan detta som bygger upp den personliga 

kunskapsbasen. “Information seeking + critical analysis = personal 

knowledge base” (Bruce, 1997, s. 138).  
 
Detta steget är därmed högst individuellt, alltså att varje person skapar sin 

egen kunskapsbas. Denna kunskapsbas är sedan den som ligger till grund för 

kategori 6 och 7 i Bruce (1997, s. 139) informationskompetens-modell. Att 

informationssökning och källkritik är två steg som hör ihop är något som går 

att återfinna i lärarnas åsikter om vad det innebär att vara 

informationskompetent. Men även i deras reflektioner kring vad 

informationssökning, och källkritik, innebär. Det vill säga att många gånger 

talar de om informationssökning och källkritik i samband till varandra. När 

vi bad dem förklara vad informationskompetens hade för innebörd talade de, 

som tidigare nämnt, om både informationskompetens och källkritik även om 

de inte alltid var medvetna om det. Det är som både Lotta och Sanna 

påpekar, att eleverna ska kunna söka efter information och sedan analysera 

och se vilka källor det är de ska använda sig av. Det går därmed, som tidigare 

nämnt, att göra en koppling mellan kategori 2 “The information sources 

conception” och denna kategori, då kategori 2 grundar sig i 

informationssökning och hanteringen av informationskällor.  
 
När det kommer till källkritik menar många lärare att det innebär att 

eleverna, precis som Lukas säger, ska vara vaksamma och tänka kring vem 

det är som har skrivit detta, varför det har skrivits och kan det vara sant? 

Detta är något som tas upp av lärarna i Webber et al. (2005, s. 9–12), de 

uttrycker det dock att, för att vara informationskompetent ska man kunna 

värdera hur tillförlitlig källan är, hur den kan ha blivit påverkad av 

omgivningen etcetera. Något som är intressant är dock lärarnas inställning 

till exempelvis “skvallersidor”. Bruce (1997, s. 139f) menar att man ska 

kunna anta en personlig ställning, det vill säga se hur andra resonerar kring 

ett visst ämne och sedan se sin egen inställning till det. När lärarna resonerar 

kring både informationssökning och källkritik handlar det om att hitta “rätt” 

sorts källor, och hit räknas inte källor som till exempel “skvallersidor” som 

Sanna påpekar. Uttalanden om “skvallersidor” under diskussionen om 

källkritik gör lärarna i samband med digitala källor. Det vill säga när lärarna 

talar om att kritiskt granska källor så handlar det många gånger om digitala 

källor, detta betyder dock inte att en diskussion om källkritik kring böcker 
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inte förs. För lärarna handlar det inte om att se olika åsikter när de analyserar 

källor, utan det handlar om att identifiera falsk och sann information. Även 

om flera av lärarna talar om att eleverna ska jämföra flera källor med 

varandra handlar det om att jämföra för att se om källorna är samstämmiga 

kring ett ämne. 
 
Med andra ord, de flesta lärarna ser på jämförelse av källor på samma sätt 

som Sanna gör, säger tre källor samma sak är det troligen sant. Visserligen 

tittar eleverna efter olika resonemang, eller fakta, kring ett ämne såsom 

Bruce (1997) menar att man ska göra, men det är med ett annat syfte i 

åtanke. Bruce (1997) påpekar att det är viktigt att kunna skapa sig en egen 

uppfattning om ett ämne, och att detta går att göra i relation till andras 

åsikter. Det är då rimligt att tänka att sociala medier, bloggar etcetera skulle 

räknas in där då de grundar sig på personliga åsikter. Detta är dock inget som 

förekommer i reflektionerna hos de lärare som är intervjuade till denna 

undersökning. Fokus ligger på objektiva fakta, även om sociala medier 

nämns under vissa delar av intervjun. Men då handlar det om att eleverna 

inte ska bli lurad av allt de läser. En potentiell anledning till detta är att 

eleverna som det handlar om är från 9 till 13 år gamla, och att de därmed är i 

mitten av sin utveckling. Bruce (1997) informationskompetens-modell 

grundar sig på som sagt från anställda vid ett universitet. Det är rimligt att 

anta att de har haft större möjligheter att utveckla sin informationskompetens 

och att det därmed är möjligt att fokusera på andra områden än för elever i 

klass 4–6. 
 

En studie av Merchant och Hepworth (2002, s. 87) visar att elever ofta 

vänder sig till lärare för att se om de har hittat “korrekt” information. Vilket 

tyder på att läraren ses som en form av facit. Även om detta inte tas upp 

bland de intervjuade lärare, i denna studie, syns det ändå att det finns en 

någorlunda generell åsikt om att det finns ett rätt och fel och att det är lärarna 

som bestämmer. När Malin och Evelina i sitt arbete med elevers 

informationskompetens presenterar fem källor och att de har några där som 

de benämner som pålitliga och några som de menar inte är det, tyder detta på 

att det finns en åsikt om att eleverna ska lära sig vilka källor de ska vända sig 

till. När det kommer till vilka källor som är trovärdiga eller inte, kan det 

förekomma olika åsikter bland lärarna. Ett exempel är diskussionen kring 

Wikipedia, som förekommer under flera intervjuer vilket än en gång tyder på 

den relation som Bruce (1997, s. 138) menar finns mellan källkritik och 

digital kompetens (kategori 5 och kategori 1). Åsikterna om sidan Wikipedia 

skiljer sig åt mellan informanterna. Ida menar att Wikipedia är en säker källa 

då den uppdateras ofta och av flera personer medans Peter och Emil anser att 

den inte är pålitlig.  
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Något som tas upp bland många lärare, som inte förekommer i Bruce (1997) 

modell för informationskompetens, är källkritik kring visuellt material som 

exempelvis bilder. I kategori fem ingår, precis som tidigare påpekat, kritiska 

värderingar av källor av information. Information betyder dock inte enbart 

skriftlig text, vilket är något som Bruce talar om (1997, s. 139). Det är 

därmed befogat att se bilder som informationskällor. Även Webber, et al., 

(2005) tar upp i sin studie att information inte alltid är textbaserad utan även i 

form av bilder. Lotta, Malin och Evelina påpekar att de arbetar med analys 

av bilder. Att de ser på om det kan vara som det är, att någon har manipulerat 

den, vem är det som har målat tavlan, när etcetera. Även där verkar det 

handla om att hitta en sorts sanning. Alltså, stämmer denna bilden med hur 

det är i verkligheten? Även där är lärarna inne på “rätt och fel” igen, istället 

för att fundera kring olika sätt att till exempel se på en bild. 
 
Bruces (1997) kategori 4 innebär att en del av vad det innebär att vara 

informationskompetent är att kunna kritiskt granska information man har 

sökt upp och därmed bygga upp en kunskapsbas. Detta är något som tydligt 

framgår i intervjuerna med lärarna. De använder sig inte av just de orden, 

men de påpekar vikten av att eleverna ska kunna kritiskt granska den 

information som de kommer i kontakt med. Det handlar ofta om att hitta 

“rätt” och “fel”, det vill säga att kunna utläsa om informationen är korrekt 

eller inte. Detta går att koppla till analysen om lärarnas sätt att se 

informationskompetens-processen i termer om rätt och fel. 
 

6.6 The knowledge extension conception 

Information literacy is seen as working with knowledge and 

personal perspective adopted in such a way that novel insights 

are gained (Bruce, 1997, s. 143) 

Den sjätte kategorin går enligt Bruce (1997, s. 143–144) ihop med kategori 

fem, att kunna bygga upp en kunskapsbas. I kategori sex handlar det mer om 

att kunna utveckla den kunskapsbasen man har. Ett exempel på detta kan 

vara att man känner till en författare men vet inte vad för böcker som har 

skrivits. Det är då man utvecklar sin kunskap genom att ta reda på vad för 

böcker författaren har skrivit. Man ska även äga den kunskap man har och ha 

förmågan att kunna återanvända den vid andra tillfällen. Till exempel för 

senare studier, kunna påverka andra eller liknande. I intervjuerna kan man se 

att det finns några av informanterna som menar på att elever ska kunna 

återanvända den kunskap de har. Både Lotta och Louise nämner att det är 

viktigt att elever kan äga sin information för att sedan kunna återanvända 

den. Lotta säger även att när elever äger sin kunskap innebär det att de ska 

kunna skriva om den med egna ord och inte kopiera och klistra. Om de 

klipper och klistrar kan det innebära att eleverna inte lär sig och då leder det 
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även till att de inte utvecklar kunskapen. Däremot kan man se i intervjuerna 

att många av informanterna lär ut elever att kunna äga sin kunskap. Ett 

exempel är Louise, hon har läst med sina elever om nyanlända och varför de 

kommer hit, och sedan diskuteras det tillsammans i klassen. Detta är ett sätt 

för eleverna att äga sin kunskap senare, alltså att de vid ett senare tillfälle 

redan har kunskapen om varför en del människor har kommit till Sverige.  
 
Det vi kan se är att eleverna lär sig i de flesta fallen att äga sin kunskap 

omedvetet, vilket Bruce (1997, s. 145) nämner att det finns möjlighet till att 

man tar till sig ny information och utvecklar sin kunskapsbas omedvetet. 

Evelina ger ett exempel på detta. En elev från klassen var på pyramiderna i 

Egypten. Eleverna visste vad Egypten var för något men visste inte vad en 

pyramid var och därför blev de nyfikna och skulle börja söka efter det. Efter 

en stund visste eleverna vad det var och sedan pratade de om det 

tillsammans. Att utveckla sin kunskapsbas och kunna återanvända den är att 

äga sin kunskap. Man kan även se detta i Lukas intervju. Han menar att det 

är valår och det är dags för eleverna i 6:e klass att titta på de politiska partier 

som finns. Alltså är eleverna medvetna att de ska läsa om politiska partier, 

men de har inte koll på vad partierna står för och det är något lärarna 

kommer jobba med eleverna, alltså vad säger partierna och vad står de för. 
 

Eleverna har fått i uppgift att bygga en egen lekplats eller lekstuga som en 

kille skriver om sitt examensarbete. Och vi märker att det är jättesvårt för 

barn att veta för det första om jag ska bygga en lekstuga vad som ska köpas 

och då skriver de trä. Ja men vad får du när söker efter trä, du kommer inte 

till en brädgård och hur ska jag räkna? Man får hjälpa till om hur man kan 

förtydliga frågan man skriver på Google. Så att man inte skriver bara ett ord 

(Lotta, 18 april 2018) 
 
Det Lotta säger är att när eleverna ska bygga en lekplats eller lekstuga är 

eleverna medvetna om att det är trä som ska användas för att bygga. Däremot 

vet de inte vad för slags trä de behöver och det är där läraren kommer in och 

hjälper. Eleverna är inte mer än 12–13 år gamla och behöver oftast hjälp med 

att utveckla sin kunskapsbas. Merchant och Hepworth (2002, s. 83) menar på 

att trots elever har lätt för att hitta information, betyder det inte att elever är 

fullt utvecklade som informationskompetenta och därför kan hjälp av läraren 

behövas. I Limbergs och Lundhs (2008) studie framkommer det att IKT-

assistenten menar på att, får eleverna stöd av lärarna i deras 

informationssökning så kan eleverna lösa sina uppgifter. Man kan se i 

intervjuerna att dem flesta av lärarna arbetar med att utveckla elevers 

kunskapsbas, men det är ingenting de säger ordagrant. Som det går att se 

genomgående så kopplas även här lärarnas uttalanden till digital kompetens, 

nämligen att man har förmågan att hantera digitala verktyg samt kan använda 

de för att söka efter information. Detta går i sin tur att koppla till kategori 2, 

“The information sources conception” då eleverna för att kunna utvidga sin 
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förståelse för ett ämne kan behöva söka efter vidare information. Bruce 

(1997, s. 144) menar att information technology inte har en alltför stark 

koppling till kategori 6. Digitala verktyg kan användas för att snabba på 

processen men den bidrar inte direkt med något annat. Ser man däremot till 

lärarnas intervjuer så spelar digitala verktyg en betydande roll, eftersom det 

är internet som samtliga lärare menar att eleverna vänder sig till först (se 

tidigare delar av analysavsnittet).  
 
När det handlar om utvecklingen av det personliga kunskapsförrådet så går 

det att koppla till lärarnas uttalanden om att elever ska äga sin kunskap och 

inte “klippa och klistra” med informationen. Många gånger menar dock 

lärarna att de behövs som ett stöd för eleverna i deras utvecklande av en 

kunskapsbas. Lärarna ser, till skillnad från Bruce som ser en svag koppling, 

en stark koppling till digital kompetens. Det kan vara på grund av att lärarna 

främst kopplar informationssökning till digital kompetens och att 

informationssökning är en central del i utvecklandet av kunskap.  
 

6.7 The wisdom conception 

Information literacy is seen as using information wisely the 

benefit of others (Bruce, 1997, s. 147) 

I den 7:e och sista kategorin talar Bruce (1997) om att 

informationskompetens är förmågan att på ett klokt sätt använda information 

och att det ska finnas ett värde av det. Den information som här hänvisas till 

är den personliga kunskapsbas som det talas om i kategori 5 och kategori 6). 

Bruce (1997, s. 149f) menar att en informationskompetent person kan 

använda information för att ta beslut men även att man ska hantera 

informationen på ett korrekt sätt. Det vill säga man ska vara medveten om 

hur användandet av information kan påverka andra. Många av informanterna 

visste inte hur man skulle tala om etiska aspekter då de inte visste att det 

ingår i informationskompetens. 
 

Understand the economic, legal, and social issues surrounding the use of 
information, and access and use information ethically and legally. (ALA, 

2000, s. 2f) 
 

share knowledge and participate ethically and productively as members of 

our democratic society (AASL, 2009, s. 24) 
 
Både ALA (2000) och AASL (2009) tar i sina punkter upp att etiska aspekter 

ingår i informationskompetens. Detta är något som många forskare som utgår 

från ALA och AASL:s förklaringar av begreppet informationskompetens, där 

etiska aspekter tillkommer. 



 

56(69) 

 

När vi ställer frågan om hur de arbetar med etiska aspekter, talar de om för 

oss hur de jobbar men är fortfarande osäkra på om det är det vi är ute efter. 

Alltefter ser vi att det finns bra sätt de arbetar med de etiska aspekterna och 

olika sätt att lära eleverna. Majoriteten av informanterna arbetar med etiska 

aspekter i sin undervisning och anser att de använder det i princip hela tiden. 

Ida till exempel pratar om hur eleverna ska vara en god vän men även vara 

medveten om vad de sprider vidare. 
 
Sanna anser att eleverna ska kunna ta ansvar för det de säger och att de ska 

kunna stå för det. Då mycket av det som sprids ofta är på sociala medier och 

därför är det viktigt att eleverna vet om det är sant eller inte innan de sprider 

vidare. Detta kan leda till att när eleverna skickar iväg ett meddelande om en 

annan elev, går det inte att ångra det de har skrivit. De har alltså “klickat” 

iväg ett meddelande. Precis som i kategori 6 så menar Bruce (1997) att 

relationen mellan kategori 6 och kategori 1 är hyfsat svag, men precis som i 

föregående kategori så visar lärarna dock på hur de gör en stark koppling 

mellan det etiska och det digitala. Bruce (1997, s. 148 & 150) beskriver hur 

intelligent användande av information och kunskap är kopplat till känslan av 

ett socialt ansvar och förståelsen av hur information kan komma att påverka 

andra. När Ida och Lukas påpekar att det är viktigt att man lär eleverna 

värdegrunderna på sociala medier så går detta att koppla till just det som 

Bruce (1997) påpekar. Nämligen att eleverna ska lära sig förståelsen av hur 

de på bästa sätt ska hantera olika typer av information, i detta fallet 

information eller kunskap som inte kommer från en bok. Många gånger är 

det enklare att säga något om någon på sociala medier än vad det är att säga 

det till personen i fråga på riktigt. Det finns chans till att det sprids vidare 

snabbt och kan leda till konsekvenser både för eleverna och lärarna. Lärarna 

får lösa problem som uppstår utanför skoltid då problemet fortsätter under 

skoltiden. Många gånger vet inte eleverna vad för konsekvenser det kan leda 

till och därför är det bra att lärarna pratar om värdegrunden i skolan. Man 

kan lätt döma en person vid första träffen och därför tycker Louise att det är 

bra att få dit människor och berätta om deras historia så att elever inte dömer 

personen utan faktiskt får lära sig vad andra har varit med om eller 

exempelvis varför vissa kanske ser ut som de gör.  
 
Lukas som brukar läsa en bok tillsammans med en bibliotekarie för klassen 

tycker är en bra idé då när eleverna läser eller lyssnar, bildar de sig en 

uppfattning om hur det kan se ut. När de läser böcker om mobbning finns det 

stora möjligheter till att eleverna får en “dålig” bild av hur det kan se ut. 

Detta kan vara ett sätt att sätta stopp för något negativt som kan skada en 

annan person på exempelvis sociala medier. Att förstå information och sedan 

applicera den på sin egen verklighet är något som även framkommer i 

Webber et al.s (2005) studie. Även om de inte talar om ovanstående form av 
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information så är det ändå relevant i relation till ovanstående diskussion då 

det ändå handlar om kunskapen att hantera information. 
Lotta brukar ha diskussioner tillsammans med sin klass om varför vissa ser ut 

som de gör, till exempel vilken hudfärg de har. Men även hur man vinklar på 

information. Många gånger kan en händelse ha flera olika historier, både i 

textform och bildform. Därför är det viktigt att eleverna tar reda på vart 

ursprungskällan kommer ifrån, vem som har sagt och vem som har spridit 

den. Detta går att koppla till diskussioner om källkritik, vilket som tidigare 

påpekat är en del av kategori 5. Man kan därmed hävda att lärarna i sina 

intervjuer gör en koppling mellan det som Bruce (1997) beskriver som 

kategori 5 och det som hon beskriver som kategori 7. I tidigare studier har 

det påpekats hur lärare ofta påpekar hur individer för att räknas som 

informationskompetenta ska hantera att kritiskt värdera källor (Smith 2013) 

samt se hur kontexten den är placerad i potentiellt kan ha påverkat (Webber 

et al., 2005). Manipulation eller grupptryck är väldigt vanligt bland 

ungdomar. Därför kan det vara viktigt för eleverna att lära sig att använda 

informationskompetens i samband med etiska förhållningssätt. Bruce (1997, 

s. 147f) menar att personliga värderingar är en av förutsättningarna för 

förändringen hos individer när det kommer till deras kunskapsbas. Hon 

menar även att en informationskompetent person är medveten om dem 

värderingar och föreställningar i sin informationsanvändning.  
 
Det var inte många lärare som i sin beskrivning av informationskompetens 

gjorde en koppling till etiska aspekter. Men när vi specifikt frågade dem om 

det så framkom det att de arbetar med hur eleverna ska tänka kring 

information de får ta del av antingen muntligt eller skriftligt från sina 

klasskompisar. Det görs främst en koppling till sociala medier, och att 

eleverna lätt skriver något och skickar iväg till någon utan att tänka sig för. 

Men det görs även kopplingar till källkritik. Det vill säga att eleverna ska 

tänka på huruvida information kan vara sann eller inte och om det finns ett 

dolt motiv bakom publicerandet av just den informationen.  
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7 Diskussion och slutsatser 

Detta avslutande avsnitt kommer att inledas med att föregående resultat och 

analys kommer diskuteras. Det kommer sedan åtföljas av att de slutsatser 

som går att dra kring de frågeställningar som studien har utgått ifrån, se 

avsnitt 1.3 Syfte och frågeställningar. Det sista som presenteras kommer att 

vara förslag på ytterligare forskning som vore intressant att genomföra för att 

bredda den kunskap som forskningsfältet kring lärares förståelse av elevers 

informationskompetens.   

7.1 Diskussion 
Något som ganska snabbt blev tydligt för oss i arbetet med denna uppsats var 

att kategorier såsom informationssökning, källkritik och digital kompetens 

många gånger går in i varandra. När lärarna pratar om dessa skiljer de inte på 

kategorierna, utan talar om dem som två sidor av samma mynt. Det vill säga, 

talar de om informationskompetens talar de även om källkritik, när de talar 

om digital kompetens talar de även om att söka information och att kunna 

värdera källor från internet. Det är dock inte enbart lärare som reflekterar 

kring informationskompetens på detta sättet utan det går även att se i Bruce 

(1997) olika kategorier. Även om det är olika “stadier” inom modellen, flyter 

de in i varandra och bygger på varandra. Detta gör att det är väldigt svårt att 

skilja på de separata delarna, dock har ett tappert försök genomförts i denna 

studie för att uppnå tydlighet.  

En anledning till varför Bruces (1997) modell skiljer sig från våra 

informanters åsikter om informationskompetens kan vara att Bruces (1997) 

baserar sig på informanter som är anställda vid ett universitet. Då 

informationskompetens kan uppfattas på flera olika sätt beroende på vem 

man frågar om begreppets innebörd, så kan svaren variera. Alltså kan se 

likheter och skillnader på lärares förståelse beroende på vilken 

utbildningsnivå man undervisar i, det vill säga grundskolebarn eller 

universitetsstudenter. Men trots att det är vissa delar som skiljer sig åt är 

Bruce (1997) modell fortfarande relevant för denna studien. För den lyfter 

fram digital kompetens, källkritik, informationssökning, etiska 

förhållningssätt etcetera vilket är relevant än idag. Det som dock skiljer sig åt 

är, som tidigare nämnt, att Bruce (1997) inte reflekterar kring ett kritiskt 

förhållningssätt till bilder utan fokuserar på textbaserat material. Samt att 

lärarna inte reflekterar i vidare stor utsträckning kring “lagring” av 

information. Mycket av detta kan som sagt bero på att Bruces modell bygger 

på informanter från universitetet och därmed grundar sin syn på 

informationskompetens i vad de anser att exempelvis lärare, akademiker och 

elever vid universitetet bör kunna. Detta medan de lärare som i denna studie 

har intervjuat grundar sin förståelse kring de elever de undervisar, vilket är 

barn mellan 9–13 år. Det är inte enbart skillnaderna mellan lärarnas och 

Bruces beskrivningar om vad som räknas i informationskompetens som 
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grundar sig i vilka personer det är som de reflekterar till utan det är även 

lärarnas hela syn på informationskompetens. Vi utgår som sagt ifrån 

elevernas informationskompetens i denna uppsatsen och inte lärarnas egen, 

och detta var våra informanter införstådda i. Detta kan leda till att lärarna 

valde att svara annorlunda än om det hade gällt exempelvis deras egna 

informationskompetens eller informationskompetens i relation till personer 

som är äldre än de elever de undervisar. 

Vi kan se att det finns en viss omedvetenhet hos lärarna när det kommer till 

att lära eleverna hur de förhåller sig till etiska aspekter, alltså kön, religion, 

kultur etcetera. Många lärare talade om att de jobbar med detta men de var 

omedvetna om att etiska aspekter är en del av informationskompetens. Oftast 

vet lärarna att när de bjuder in en person för att berätta för eleverna om vad 

de har upplevt, tar eleverna till sig den informationen på ett annat sätt. Men 

samtidigt lär sig eleverna mycket mer, till exempel vilken kultur man 

kommer från och varför man firar en annorlunda högtid, hur man väljer att 

leva, livsstil med mera. Eleverna lär sig alltså att förstå andra människor i 

form av att ta del av sådan information.  

I intervjuerna kan man se aatt informanterna talar om informationskompetens 

som en process. Informanterna talar om detta men framför inte detta 

ordagrant. Då de talar om att om måste kunna en sak om man ska kunna 

utföra en annan. Ett exempel är om eleverna ska kunna söka på nätet bör de 

behärska tekniken på egen hand eller med hjälp av en vuxen. Men även att 

man ska vara medveten om vad man vill ta reda på, alltså vilka sökord de 

behöver för att hitta den informationen. Detta kan man se som en process då 

man behöver följa steg. Vet inte eleverna vad de ska söka efter så blir det 

svårt för dem att fortsätta processen. 

Eftersom denna undersökning grundas på lärarnas tankar och åsikter kring 

informationskompetens i relation till barn påverkas studien och därav även 

resultatet, av vad de svarar under intervjun. De flesta av lärarna som vi har 

intervjuat har varit aktiva i yrket runt 15–25 år, medans andra har jobbat i 

cirka 5 år. Det var ingen som hade fått en adekvat utbildning i vad 

informationskompetens innebär, hur de kan arbeta med det och hur de ska 

tänka när eleverna exempelvis söker efter information. Det skulle kunna var 

så att hade vi intervjuat lärare som precis hade blivit examinerade och jobbat 

som lärare i runt ett år eller liknande hade andra svar nåtts, att de hade gått 

igenom mer kring informationskompetens. Det skulle även kunna vara att 

svaren inte skiljer sig åt eller att det blir att nyutexaminerade lärare hade haft 

svårare att svara på frågorna då de inte har haft lång tid på sig att praktiskt 

arbeta med elever och informationskompetens. Vi kan dock hävda att dem 

svar vi fått högst troligen skulle återkomma hos fler lärare än de vi har 

intervjuat då vi i våra intervjuer nådde en form av mättnad, då dem svar vi 

fick i mångt och mycket stämmer överens med varandra.  
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7.2 Slutsatser 
Här kommer slutsatserna för de tre frågeställningar som studien bygger på 

presenteras. Då fråga ett och två många gånger går in i varandra sågs det 

lämpligt att presentera slutsatserna för dessa under samma rubrik. Resultatet 

för fråga tre kommer däremot att presenteras för sig själv.  

7.2.1 Vad anser lärare att informationskompetens är? Och hur arbetar 

de för att utveckla elevers informationskompetens?  

När lärarna svarade på frågor som var formulerade ungefär på följande sätt 

”hur ser du på elevers informationskompetens” eller ”hur definierar du 

informationskompetens”, blev svaret ofta att det informationskompetens 

handlar om källkritik, informationssökning samt att kunna hantera 

exempelvis datorer. Många gånger gick dessa in i varandra, det vill säga när 

till exempel i diskussionen om informationssökning så handlade det även om 

att kunna söka på internet. När lärarna talade om källor på internet så 

handlade det även om att kunna värdera vilka som var mest trovärdiga 

etcetera. Generellt sett så framgick det i utsagorna om källkritik om att 

eleverna ska kunna förhålla sig kritiskt till den information de kommer i 

kontakt med. Det vill säga kunna skilja ”sanningen” från det som är ”falskt”. 

Detta är något man se i Limberg et al.s (2009) studie där de talar om att 

informationskompetens handlar om att kunna söka, sålla, utvärdera, samt 

använda sig av information.  

 

I uttalanden om informationssökning så framgick det att de flesta ansåg att 

eleverna ska lära sig att hitta information från flertal trovärdiga källor, veta 

hur de använder sökord samt vilken typ av källa som är lämplig att använda. 

Flera av informanterna talar om att eleverna ska hitta rätt. Det kopplas flera 

gånger samman till förmågan att veta vad det är man söker efter. Digital 

kompetens kopplades samman med elevernas förmåga att hantera digitala 

verktyg. Det vill säga för att vara digitalt kompetent ska eleverna både kunna 

hantera exempelvis datorer samt kunna söka information och hantera 

information som de sökt fram genom dessa verktyg. Detta ses inte som något 

omöjligt utan som den enda möjliga utgången. Som nämnt så talades dessa 

delar oftast om i relation till varandra och byggde på varandra, för att kunna 

det ena behöver eleven även kunna det andra. Det blir som en process, där en 

förståelse/förmåga leder till utvecklingen av en annan. Eleverna behöver till 

exempel för att kunna söka information på internet kunna hantera olika 

digitala verktyg. De skilda delarna ses inte enbart som beroende av varandra, 

utan de talades även om som kontextberoende. Lärarna talar om de olika 

delarna i relation till specifika uppgifter, placerade i nuet. Både Probert 

(2009) och Williams och Wavell (2007) talar om i sin studie att många 

gånger kopplar lärare informationskompetens till internet och digitala 

verktyg. Att kunna söka efter information på nätet samt utvärdera.  
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Det var dock inte enbart källkritik, informationssökning och digital 

kompetens som framkom i deras definition av begreppet. Etiska 

överväganden, hantering av information samt ”ägandet” av information är 

delar som uttalas som delar av vad elever ska kunna i relation till 

informationskompetens. Gällande etiska aspekter kan man se att både ALA 

(2000) och AASL (2009) tar upp som en punkt att kunna förhålla sig till de 

etiska aspekterna inom informationskompetens  

 

Vi kan dra slutsatsen att alla lärare arbetar med informationskompetens, men 

oftast gör de det på olika sätt. Flera av lärarna ger sina elever några hemsidor 

som de får jämföra med varandra och granska, säger hemsidorna samma sak 

eller säger de olika? Andra visar hur man söker på Google, och visar hur man 

granskar. Lukas brukar läsa högt tillsammans med sina elever om till 

exempel djur, och därefter får eleverna söka efter sanna fakta, således om 

informationen de tagit del av stämmer. Louise använder sig av färdiga 

lektioner, alltså inget hon själv har format utan det finns tillgängligt på 

internet för alla. Däremot kan man se att alla lärare har styrda uppgifter i 

olika former. Någon har färdiga hemsidor och andra har färdiga lektioner.  

 

När det kommer till informationssökning är det flera av informanterna som 

menar att eleverna ska hitta rätt. Innan de söker ska de veta vad för sökord de 

behöver. Som nämnt tidigare arbetar lärarna med informationssökning i 

samband med källkritik, alltså att eleverna söker och sedan värderar källan. 

Många lärare handleder sina elever i informationssökning, alltså hjälper hur 

man går tillväga och vilka sökord de kan använda. De brukar även hjälpa till 

med att sålla i den information som inhämtats. Det visar även på att söka 

efter information kan komma spontant i en undervisning. Till exempel en 

elev har fått se något som många andra elever inte har varken sett eller hört 

och då brukar de söka tillsammans och då har de lärt sig något nytt. 

 

När lärarna talar om hur de arbetar med informationssökning går det ofta 

ihop med deras arbete kring källkritik. Eleverna ska kunna veta vart 

informationen kommer från, vem som har skrivit den och när den är skriven. 

Även om informanternas svar är lika, så talar de om det i olika syften. Alltså 

menar de att när eleverna är källkritisk ska de var ifrågasättande angående 

vad som är sant eller falskt. Bilder är något lärarna arbetar med. De 

analyserar bilden tillsammans, till exempel när målades bilden? 

 

När det kommer till hur lärarna arbetar med digital kompetens så skiljer det 

sig åt. En del har väldigt styrda lektioner där eleverna ska utgå ifrån ett 

begränsat antal hemsidor medans andra är mer öppna och låter eleverna söka 

fritt och däri agerar stöd. När det kommer till arbetet med att utveckla 

elevernas förmåga att hantera digitala verktyg så framkommer inte det 

särskilt tydligt. Men läser man mellan raderna så verkar det som att det ofta 
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handlar om att eleverna praktiskt får testa på att använda digitala verktyg och 

att lärarna återigen agerar stöd.  

7.2.2 Hur ser lärare på elevers informationskompetens? 

Vad som kan urskiljas resultaten är att lärarna tycker att eleverna har god 

koll på angående hur de hittar information i allmänhet, men de kan ha svårt 

att hitta information som är relevant för den uppgift de arbetar med. Lärarna 

menar att elever ofta vill ha snabb information som påvisats flertalet gånger i 

tidigare avsnitt, vilket kan leda till att de inte reflekterar över den information 

eller den källan som de kommer i kontakt med. Det är även elever som har 

svårt att veta vad som är information, nyhet eller skvaller och vad de kan lita 

på eller inte. Det framkom dock att många av eleverna var kritiska till all 

information som de återfann på nätet. Detta då lärarna har förklarat att 

eleverna måste tänka kritiskt kring information på nätet, därigenom kan det 

hända att eleverna förhåller sig kritiskt till allt de läser och inte litar på något. 

Många lärare menar att elever ofta har svårt för att värdera informationen 

eller källan de kommer i kontakt med, samt att de har svårt att sålla i 

informationsflödet på internet. Därför behöver lärarna oftast hjälpa till med 

att sålla, eller hjälpa till med att söka rätt, använda rätt sökord. Foggetts 

(2003) studie visar på att elever har förståelse för vad lokalisering och urval 

innebär behöver de flesta av eleverna hjälp med detta. Detta innebär att 

eleverna utvecklar olika delar i informationskompetens. Alltså är de 

medvetna om att de förstår, men inte allt för medvetna för att kunna utföra 

detta på egen hand.  

Även om eleverna har svårt för att hitta trovärdig källa på internet, är de 

medvetna om att Wikipedia inte alltid är så bra att använda då lärarna ofta 

har sagt att de inte ska använda sig av den källan, utan ger mer specifika 

källor att kolla på. Eleverna är emellertid teknikkunniga och har, för det 

mesta, lätt för att använda sig av digitala verktyg. Däremot gäller det inte alla 

elever då det finns elever som har svårt för att använda digitala verktyg för 

skoluppgiften. Men precis som att det finns elever där tekniken försvårar för 

dem, finns det elever där tekniken underlättar. En del elever har lättare att 

lösa skoluppgifter då de får använda digitala verktyg, vilket gör att de 

utvecklas i takt med sina klasskamrater istället för att halka efter. Nivån på 

elevernas informationskompetens skiljer sig däremot från elev till elev, vilket 

vissa lärare kopplar till klassfrågan. Detta kan man återkoppla till 

Alexanderssons och Limbergs (2012) studie som visar på att elever kan 

använda sig av digitala verktyg. Däremot möter de en stor mängd av 

information och därmed kan det vara svårt för eleverna att sålla igenom. 

Därför finns de elever som behöver styrda uppgifter och ge dem stöd i deras 

sökning än att låta dem själva utgå från eget intresse.  
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7.3 Förslag på framtida forskning 
När det kommer till lärares syn på informationskompetens finns det, som 

tidigare påpekat, inte särskilt mycket forskning. Vi har genom denna studie 

försökt bidra till detta fältet med information om mellanstadie-lärares 

förståelse av informationskompetens. Men det behövs mer forskning. Både 

när det gäller just lärare på mellanstadiet, men även övriga grundskolan samt 

inom högre utbildningar såsom gymnasiet, universitetet och folkhögskolor. 

Det vore även intressant att jämföra olika grupper av lärare med varandra. 

Det vill säga jämföra lärare som har arbetat längre med lärare som nyss blivit 

klara med sin utbildning. Denna studie fokuserar på lärare i årskurs 4–6, de 

studier som tas upp i tidigare forskning fokuserar även de på en specifik 

“typ” av lärare. Det saknas studier där lärares tolkningar ställs emot 

varandra. Som vi ser av att använda Bruces (1997) sju kategorier för 

informationskompetens, som är framtaget genom frågor ställda till anställda 

vid ett universitet, så finns det både skillnader och likheter med åsikterna hos 

de lärare som är intervjuade för nuvarande studie. Detsamma gäller om man 

ser på de delar som presenteras i övriga studier under avsnittet tidigare 

forskning. Genom att ställa olika lärares åsikter kan man se om det finns 

några skillnader, och därmed utveckling av kraven som ställs på vad elever 

ska kunna för att räknas som informationskompetenta.  

Annan forskning som genom studien framgår saknas är undersökningar, 

angående lärares förståelse av begreppet informationskompetens, uträttade 

utanför den västerländska kulturen. De studier som redogörs för under 

avsnittet tidigare forskning är genomförda i länder med västerländsk kultur. 

Detsamma gäller denna studie. Ett förslag på framtida forskning skulle 

därmed vara att genomföra studier i länder med annan kultur än västerländsk. 

Detta för att bredda kunskapen om lärares förståelse av 

informationskompetens, med tanke på att förståelsen av begreppet skiljer sig 

åt. Men även på grund av det som Kapitzke (2003) påpekar om att modeller 

för informationskompetens kommer till i en kontext, detsamma bör då gälla 

förståelsen av begreppet. Med tanke på att kulturen i olika länder skiljer sig 

åt bör därmed förståelsen av begreppet skilja sig åt, iallafall till viss del 

eftersom kontexten som sagt skiljer sig åt. I förlängningen skulle det även 

vara intressant att jämföra studier utförda inom olika kulturer med varandra, 

för att se om det finns några potentiella skillnader och/eller likheter. 
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Sammanfattning 

Denna studie grundar sig i ett problematiserande av bristen på forskning 

kring lärares förståelse av begreppet informationskompetens. Detta trots 

vikten av lärares förståelse av begreppet på bland annat läroplanen ställer 

högre krav på elever i årskurs 4–6 när det kommer till att vara 

informationskompetent. Det finns däremot en del forskning kring elevers 

informationskompetens i högre utbildningar.  

Syftet med denna undersökningen var att studera hur lärare ser på elevers 

informationskompetens. Då genom att utforska hur de tänker kring 

begreppet, elevers förmågor samt hur de arbetar med informationskompetens 

med sina elever. Fokus ligger enbart på lärares syn på elevers 

informationskompetens, inte deras egna informationskompetens.  

Teorin som används är Christine Bruces (1997) sju kategorier för 

informationskompetens. Trots att hennes studie utgick från akademiker och 

bibliotekarier i en högre utbildningsnivå, ansågs den även gå att applicera på 

elever i lägre årskurser då kategorierna var öppna nog. De sju kategorierna 

som identifieras av Bruce lyfter fram olika delar av vad det, enligt hennes 

studie, innebär att vara informationskompetent. Både när det gäller 

information som objektiv men även som subjektiv. 

För denna undersökningen användes metoden intervjuer, med ett 

förhållningssätt till just intervjuer som går att koppla till det som skrivs om 

semistrukturerade- eller samtalsintervjuer. Allt som allt intervjuades nio 

stycken lärare vid olika skolor, åtta stycken arbetade på skolor i Småland 

medan en arbetade i Stockholm. Sökandet efter villiga informanter startade 

begränsat till Kronobergs län men utökades sedan till Småland (samt 

Stockholm). Intervjuerna genomfördes på olika platser, främst på lärarnas 

arbetsplatser eller på ett bibliotek.  

Studiens resultatdel inleds med en presentation av informanternas bakgrund, 

vad har de för bakgrund som lärare samt vad är deras relation till begreppet 

informationskompetens. Vidare tas teman som går att utröna i intervjuerna 

med lärarna upp. Informanterna talar bland annat ständigt om källkritik, 

informationssökning och digital kompetens. Resultaten visade även på att 

lärarna ansåg att de flesta av eleverna var snabba på att hitta information, 

men däremot hade de svårt för att förfina sitt sökande efter information. De 

visste inte hur man väljer sökord eller en sökfråga och behöver oftast hjälp 

med detta av en lärare. När det kommer till att vara källkritisk så hade 

eleverna även svårt för detta då de inte vet hur man värderar en källa eller tar 

reda på om informationen de hittar är trovärdig. De visar även på att de flesta 

av eleverna kan hantera digitala verktyg, men att det finns de elever som 

behöver hjälp. Nivån av informationskompetens skiljer sig därmed från elev 

till elev.  
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Till en början visste fanns det en tanke om att någon av de sju kategorier som 

ingår i Bruces teori inte skulle tillföra något till vår analys. Resultat visade på 

att fanns möjlighet till detta och kunde analyseras i varje kategori. Många 

gånger kan man se att lärarna använde sig av kategorierna men att det inte 

framkom ordagrant, som sedan analyserades och kunde återkoppla till 

kategorins betydelse samt till tidigare forskning. I några av kategorierna så 

kunde man se att lärarna arbetade omedvetet med till exempel etiska aspekter 

och utveckling av den kunskapsbasen eleverna har. Däremot kunde man se 

att Bruce inte talar om källkritik kring bilder, vilket informanterna tog upp.  

I diskussionen påpekas det att informationssökning, källkritik och digital 

kompetens många gånger går in i varandra, då lärarna ofta inte skiljer på 

dessa i sina reflektioner kring informationskompetens. I diskussionen 

sammanställs även de slutsatser som går att dra utifrån de tre frågeställningar 

som studien utgår ifrån. Alla lärare arbetade med någon form av 

informationskompetens, men oftast på olika sätt. Som tidigare nämnt så går 

det att se hur lärarna i sina beskrivningar av hur de arbetar med 

informationssökning även arbetar med källkritik. Lärarna menar även att 

elever har god förståelse kring hur de ska hitta information i allmänhet, men 

svårt att hitta information som är relevant för de uppgifter som presenteras i 

skolan. Uppsatsen avslutas med förslag på framtida forskning, vad som 

uppmärksammas är att det behövs mer forskning kring grundskollärares syn 

på informationskompetens.  
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Ida, 2 maj 2018. Tid: 26 minuter inspelat material.  

Malin och Evelina, 8 maj 2018. Tid: 28 minuter inspelat material. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Bakgrund 

• Vad har du för utbildning? 

• När tog du din examen? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Informationskompetens och MIK 

• Vad anser du om elevers informationskompetens? 

 

• Är informationskompetens eller MIK begrepp som du använder? 

o Om ja → vad innebär det/de för dig? 

o Om nej → finns det något annat begrepp etcetera som du 

använder dig av?  

 

• Kan du berätta vad det innebär för dig? 

 

• Har du fått lära dig om informationssökning och 

informationsanvändning i din utbildning? 

o Om ja → Vad fick du för uppfattning om begreppet då? 

Stämmer den överens med den uppfattning du har nu?  

 

• Har du sett någon skillnad i vad begreppen 

informationskompetens/MIK har inneburit? Har det förändrats? 

o Om ja → på vilket sätt har det förändrats? 

 

• Anser du att det kan finnas skillnader i vad det innebär att vara 

informationskompetent? 

o Om ja → Varför? På vilket sätt? 

o Om nej → Varför? 

 

• Hur arbetar du för att lära ut informationskompetens? 

 

• Är det lättare att knyta informationskompetens till vissa ämnen än till 

andra? 

 

• Har du ett samarbete med annan personal? ex. andra lärare eller 

bibliotekarier.  

 

• Vad anser du att de innebär att vara källkritisk? 

 

• Hur arbetar du med källkritik i din undervisning? 
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• Vilken är den svåraste utmaningen för dig i din undervisning om 

informationskompetens?  

 

Elevers informationskompetens 

• Är det viktigt att eleverna utvecklar informationskompetens? 

o Varför / Varför inte? 

 

• Finns det några delar av informationskompetens som är viktigare än 

andra att elever utvecklar? 

 

• Arbetar du med digital kompetens?  

o Varför/varför inte? 

 

• Vad anser du att det innebär att ha digital kompetens? 

 

• Tror du att digitaliseringen har påverkat elevers 

informationskompetens? 

o Om ja → Varför och på vilket sätt? 

o Om nej → Varför inte?  

 

• Hur arbetar du med informationssökning? 

 

• Vad ska elever kunna i informationssökning? 

 

• Vad har du för roll i elevers informationssökning? 

 

• Har du stött på svårigheter i din undervisning om 

informationssökning?  

o Om ja → Vilka? 

 

• Arbetar du med källkritik? Vad innebär det för dig? 

 

• Arbetar du med källkritik för olika medier? Ex. böcker, Internet, 

bilder? 

 

• Tycker du att det finns skillnad i hur elever tar del av information, 

t.ex., genom fysiska böcker eller internet? 

o Om ja → Varför? Finns det någon typ av källa som är lättare 

eller bättre för elever att ta till sig information genom? 

o Om nej → Varför?  

Avslutande fråga 
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• Anser du att det är lärarens ansvar att elever utvecklar sin 

informationskompetens? 

o Om ja → Varför?  

o Om nej → Varför? Vems ansvar? 
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Bilaga 2 - Följebrev 

Hej! 

Vi heter Moa Averin och Medina Durakovic och vi går sista terminen på 

Biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö och vi 

ska nu skriva vårt examensarbete. I vårt examensarbete vill vi fokusera på 

hur lärare tänker kring informationskompetens/MIK, speciellt när det gäller 

elevers informationskompetens. Vi tänker intervjua lärare för årskurs 4–6.  

Vi undrar om du skulle kunna hjälpa oss genom att ställa upp på en intervju? 

Intervjun tar ca 40 minuter och dessa intervjuer kommer utgöra grunden för 

vår undersökning. De som väljer att delta i en intervju kommer att vara 

anonyma och fingerade namn kommer att ges vid citat.  

Vi förstår att lärare har mycket att göra men vi hoppas att du kan hjälpa oss 

genom att ställa upp på en intervju! Om du kan tänka dig detta vänligen hör 

av dig så kan vi boka en tid och plats som passar dig. 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Vänliga hälsningar 

Moa & Medina 

 

Moa 

Mobil: XXX - XX XXX XX 

Mail: XXX 

 

Medina 

Mobil: XXX - XX XXX XX 

Mail: XXX 
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