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Abstract  

I vår studie presenteras nationell och internationell forskning inom fältet för arbete med 

informationskunskap i skolan. Vårt syfte är att belysa frågorna: Vad säger forskningen om 

informationskunskapsundervisningen i lågstadiet? Vad säger forskningen om ansvaret att utbilda 

eleverna i informationskunskap? Vårt fokus var att i första hand använda oss av forskning som 

inriktats på lågstadiet. Det visade sig dock i våra databassökningar och manuella sökningar att det 

fanns ytterst lite forskning som var riktad mot målgruppen. Vi har därför valt att utvidga vårt 

material och inkludera forskning som genomförts med äldre elever. Forskningsresultaten visar att 

det föreligger problem med att undervisningen i informationskunskap är uppdelad på flera olika 

ämnen. Dessutom menar forskningen att informationssökningen som är en del av 

informationskunskapen osynliggörs och att skolans undervisning har för stort fokus på källkritik. I 

diskussionsdelen lägger vi fram förslag på hur lärare kan arbeta med informationskunskap och 

förslag på framtida forskning.  

Nyckelord: Informationskunskap, lågstadiet, F-3, källkritik, informationssökning, digital 

kompetens, information literacy, undervisning 
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Inledning 

Vår strukturerade litteraturstudie belyser skolans arbete med informationskunskap samt vem 

som bär ansvaret för undervisningen i informationskunskap. I dagens samhälle ställs individer 

inför något som kan likna ett smörgåsbord av information där vi förväntas göra våra egna val 

(Carlsson & Sundin, 2018, s. 6). Rask (2002, s. 36) skriver om ett behov av att se 

informationskunskap som en kunskap istället för en praktisk färdighet. Han använder dock det 

något äldre begreppet digital kompetens vilket kan ses som föregångaren till 

informationskunskap. Informationskunskap är ett samlingsbegrepp för kunskap inom 

källkritik och informationssökning. Det kan även beröra information och kunskap inom spel, 

reklam och datorer (Skolverket, 2018, s. 9). Informationssökning är förmågan att söka 

information i skriftliga källor, databaser, sökmotorer eller övriga platser online medan 

källkritik är att granska källan för att få en uppfattning om informationen stämmer eller inte. 

Syftestexten för samhällskunskap säger att eleverna ska granska samhällsfrågor och 

samhällsstrukturer (Skolverket, 2018, s. 218) men vad händer när eleverna utsätts för 

svårgranskad information som skapats av internetanvändarna själva? I samhällskunskapens 

centrala innehåll står det att eleverna ska jobba med källkritik och att granska hur användaren 

kan påverka innehållet (Skolverket, 2018, s. 224).  Majoriteten av den forskning som återfinns 

om informationssökning och källkritik är främst inriktad på historia och en tradition av hur 

man granskar historisk information men den forskning som vi har valt att lyfta fram handlar 

om hur informationsflödet ser ut idag. Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshem (LGR11) tar upp ämnet källkritik inom ramen för lågstadiet (Skolverket, 2018, s. 

209–210) medan forskningen som är gjord på ämnet främst är utförd med äldre barn och 

ungdomar. Även ämnestillhörigheten är svår att definiera i läroplanen. Begreppen källkritik 

och informationssökning nämns i svenskämnets och samhällskunskapsämnet centrala innehåll 

(Skolverket, 2018, s. 225, 259) Skolverket har delat upp informationskunskap över olika 

ämnen i läroplanen:  

 

Informationssökning och källkritik ingår också i SO- och NO- ämnena. Där ligger betoningen 

på källkritik, vilket gör att det är svenskämnena som har ansvar för att eleverna lär sig söka 

och sammanställa information. (Skolverket, 2017, s. 21). 

 

Bristen på källkritik kan ses som ett hot mot demokratin (Ambring, 2012, 7 september) och ur 

det perspektivet är det i allra högsta grad ett relevant ämne för samhällskunskapen. I 
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internationella texter skrivna på engelska används vanligtvis information literacy. Svenska 

forskare översätter det till informationskunskap vilket är det begrepp vi har valt att använda 

oss av. I läroplanens samhällsdel nämns främst begreppet källkritik (Skolverket, 2018, s. 225). 

Eftersom vi främst vänder oss till SO-lärare som är verksamma inom samhällskunskap blir det 

allt för vagt att bara använda begreppet källkritik och det finns en risk att eleverna inte förstår 

hur sambandet mellan informationssökning och källkritik leder till informationskunskap. 

 

Bakgrund 

Sverige har på relativt kort tid gått från ett samhälle med begränsad tillgång på information till 

ett där det i stort sett råder en obegränsad tillgång. År 2001 var det endast ett ytterst begränsat 

antal människor (chefredaktörer och förläggare) som bestämde vilken information som 

gjordes tillgänglig för den breda publiken. Vem som helst med endast en liten insats av 

kunskap och pengar kan göra sin information eller sitt budskap tillgängligt för nästan alla 

(Rask, 2002, s. 52). När persondatorer och smartphones blev hushållsprodukter förändrades 

vårt sätt att konsumera information i stort sett alla fick ständig tillgång till information hela 

tiden. Skolan som samhällsinstitution har agerat på denna förändring och den 1 juli 2018 kom 

den reviderade upplagan av LGR11 där det lagts till flera skrivningar om digitala verktyg 

(Heimer, 2017, s.10). Skolverket har också tagit fram ett modulmaterial för att arbeta med 

källkritik i skolan (Skolverket, 2019). Som ytterligare ett tecken på intresset kom utöver detta 

2017 ett nummer av den populära serietidningen Bamse som tog upp ämnet källkritik och det 

finns också en studiehandledning så att lärare kan arbeta med Bamse och källkritik i 

undervisningen (Serier i undervisningen, 2018).  Källkritiken har sitt ursprung inom 

historieämnet där det finns fyra stycken vedertagna begrepp som förklaras ingående av 

Thurén & Strachal (2011, s. 13–18), äkthet, tid, beroende och tendens. Användning av dessa 

begrepp är en vedertagen metod för granskning av berättande källor inom historieforskning 

(Dahlgren & Florén 1996, s. 191). En stor del av innehållet på internet idag är berättande 

källor och därför blir dessa begrepp användbara även i dagens samhälle. Fram till 1600-talet 

användes historien som ett sätt att berätta sagor och för att få ett förhöjt intryck av en saga 

genom att den berättades som en sanning. Historieskrivningen har också använts som 

propaganda. Faraon i Egypten 1296 f.v.t ljög i sina stentavlor för att förhöja sig själv. Under 

1700 talets upplysningstid började kritiska röster se bortom det som kallas religionens sägner 

och myter och började istället leta efter objektiva sanningar grundade i vetenskap (Dahlgren 

& Florén, 1996, s. 184–185). Under 1800-talet utvecklades källkritiken ytterligare och 
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historiker började avfärda berättande källor som till exempel dagböcker där de ibland fann att 

informationen var helt felaktig. På 1900-talet visade man att förändringar i siffror från olika 

system inte alltid var förändringar i folkets verklighet. De kunde bero på administrativa 

förändringar i räknesystemen (Odén & Thurén, 2019). Vårt arbete handlar inte om att granska 

gamla källor utom de som finns i vår direkta närhet.  

 

Syfte & frågeställningar  

Vår insamling av nuvarande forskning syftar till att ta reda på hur skolor arbetar med 

informationskunskap. Vårt intresse riktas främst till de yngre åldrarna. Vi vill också se om 

forskningen skriver något om hur skolorna borde arbeta med informationskunskap och om det 

skiljer sig från hur arbetssättet ser ut idag.  

 

 

• Vad säger forskningen om ansvaret att utbilda eleverna i informationskunskap? 

• Vad säger forskningen om informationskunskapsundervisningen i lågstadiet?  

 

Metod 

I denna studie gör vi en strukturerad litteraturstudie. Eriksson Barajas., Forsberg., och 

Wengström (2013, s. 31) menar att en strukturerad litteraturstudie innebär att insamlat 

empiriskt material från tidigare genomförda studier analyseras och jämförs. Vi har på grund 

av begränsad tid inte möjlighet att gå igenom och analysera allt material inom 

forskningsområdet. Vi analyserar ett urval av de texter som har stor relevans utifrån våra 

forskningsfrågor. Insamlat material har inhämtats via systematisk databassökning och manuell 

sökning. 

 

Databassökning 

Databassökning innebär att man på olika sätt kombinerar sökord eller författarnamn som är 

aktuella för att hitta relevanta verk inom forskningsområdet (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 

78). Vi tog även hjälp av en bibliotekarie. Eriksson Barajas et al., (2013, s. 75) menar att 

bibliotekarier med rätt utbildning kan hjälpa till att höja kvalitén på sökningar. Sökningen har 

skett i UniSearch (för att se fullständig sökhistorik se tabell 1). Det är för ämnet relevant att 
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söka i databasen Eric dock finns all information från Eric i UniSearch. Vi valde UniSearch 

eftersom den även innehåller relevanta texter via databasen DiVA1. Databasen DiVA gav oss 

inget konkret material men gav oss material till den manuella sökningen.  

 

Manuell sökning 

En typ av manuell sökning innebär att man granskar referenslistor tillhörande verk som 

behandlar forskning inom valt ämne (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 74) och det är den typen 

av manuell sökning vi valt. En Google-sökning på källkritik och skolan tog oss till Källkritik 

och nya publiceringsformer skriven av Francke & Sundin (2016) för skolverket. En Google-

sökning på Sundins namn tog oss till flera forskningsrapporter om källkritik och 

informationssökning i skolan. Via en sökning i Scopus2 på en av Sundins texter fick vi upp en 

liknande rapport från Norge som var väldigt användbar eftersom Norge har ett liknade 

skolsystem som Sverige (Søvik, 2014, s.104). Det var främst via dessa referenser i skolverkets 

texter och i Sundins rapporter som vi hittade vårt material.  

 

Tabell 1. Redovisning av sökord och relevanta träffar för studien 

Sökord Träffar  Relevanta 

Källkritik 1049  

Källkritik AND utbildning 55 0 

Källkritik AND Utbildning AND lågstadiet 0  

Källkritik AND lågstadiet  2 1  

Källkritik AND skola 60  

Informationssökning 1389  

Informationssökning AND skol* 203  

Informationssökning AND skol* AND yng* 10 2 (använt 1) 

”Information literacy” 80 000 +  

”Information literacy” AND ”primary school” 464  

”Information literacy” AND ”primary school” AND survey 66  

”Information literacy” AND ”primary school” AND survey 

(Peer review) 

12 2 

Fake new* 50 000+  

Fake news 22 000+  

”Fake news” 12 281  

” Fake news” AND "elementary school" 11 1 

                                                 

1 Diva-portal.org 
2 scopus.com (Används för att söka referat) 
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Fake news AND "elementary school" 55 1 

Fake news”AND "elementary school" AND education 11 1 

Source criticism 67 951  

"Source criticism" 1960  

"Source criticism" AND school 239  

"Source criticism" AND school AND teach* 30 1 

"Source criticism" AND primary school 24 2 

 

Urval 

En del av de referenser som används är äldre material som förklarar vägen fram till det 

samhälle och den skola vi ser idag samt hur utvecklingen har sett ut. Den ökade 

digitaliseringen påverkar skolan och den senaste läroplanen ska öka elevernas 

informationskunskap (Skolverket, 2018b, s. 1, 65). Vi behöver därför i vår text se till det 

nyaste som är skrivet på ämnet och relatera till det som är gjort tidigare med reservation för 

hur världen och skolan förändras i takt med samhället. Vi har valt att i första hand använda 

texter om lågstadiet. Det en begränsad tillgång av forskning om informationskunskap med 

lågstadieelever. Vi har därför valt att i andra hand använda forskning utförd i mellanstadiet 

och högstadiet. Dessa grupper arbetar med samma läroplan som lågstadiet vilket gör det 

rimligt att jämföra dessa med varandra. Vi har valt resultat som var kollegialt granskade (s.k. 

peer review) för att säkerställa kvalitén i vårt material. Flera av våra texter har Olof Sundin 

som författare, medförfattare eller referens vilket kan ge vår text en viss bias men eftersom 

han är involverad i mycket av forskningen inom området är det rimligt att han är med mycket 

även i vår text. Vi har valt att begränsa vår sökning till material skrivet på svenska och 

engelska. Det är dessa språk som vi behärskar. Vi är medvetna om att det kan finnas annat 

material publicerat på andra språk som skulle kunna vara relevant för ämnet. 

 

Sammanfattningar av bearbetat empiriskt material  

 

Sök- och källkritik i grundskolan- Hanna Carlsson & Olof Sundin (2018) 

 

Texten är en kvalitativ forskningsrapport utförd på 5 skolor i Sverige 2018 där 2 lärare på 

varje skola intervjuades. Alla skolar utom en hade en svensklärare och en SO-lärare som blev 

intervjuade. Forskarna skickade ut enkäter till elever i årskurs 9 med kvantitativa kryssfrågor 

samt kvalitativa frågor där eleverna skrev egna svar. I intervjuerna gör man en tydlig skillnad 
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mellan ”källkritik” och ”informationssökning” där lärarna själva ofta har svårt att säga hur de 

arbetar med informationssökning men har full koll på hur de arbetar med källkritik. Lärarna 

uppvisar en viss förståelse för detta när de blir intervjuade men kan inte berätta hur de arbetar 

med informationssökningen.   

  

 

Primary school students, information literacy and the Web- Leanne Bowler, Andrew 

Large & Gill Rejskind (2001) 

 

Texten är en studie som inkluderar 32 elever och undersöker hur de använder internet. Studien 

är en fältstudie utförd med sjätteklassare i Kanada. Trots att rapporten är från 2001 och 

därmed är den äldsta i vårt insamlade material beskriver den en problemställning med 

begreppet informationskunskap eller framför allt motsatsen ”informationsokunskap”. Den 

beskriver elevers svårigheter att navigera i internets infrastruktur. Eleverna i studien lyfter 

själva upp problemet med att vem som helst kan skriva vad som helst på internet men de har 

ingen egen strategi för att granska informationen. De menar att webben inte är skapad för barn 

och därför blir den svår för barn att använda. 

 

 

Informationssökning som diskursiv och social praktik i de yngsta skolbarnens rum för 

lärande 

Birgitta Davidsson, Louise Limberg, Anna Lundh & Lena Tyrén (2007) 

 

Texten är en forskningsartikel från 2007 som baseras på en studie där interjuver utförts med 

18 elever i F-2 och 12 pedagoger i Sverige.  Pedagogerna lyfter att de sätt som de arbetar med 

faktatexter både online och i böcker i tidigare år följer med uppåt i de högre årskurserna. De 

menar att informationssökning ofta går ut på att skriva av och redigera text snarare än kritisk 

granskning av informationen som hämtas på nätet. Lärarna tycks snarare vilja skydda eleverna 

från det ”farliga” internet än att se det som ett hjälpmedel i klassrummet. Forskarna försöker 

att nyansera med det faktum att lärarna har investerat mycket tid i böcker och därför har svårt 

att släppa dessa som redskap. Inställningen till användningen av digitala verktyg i skolan är i 

allmänhet negativ i artikeln från lärarnas sida. Lärarna menar att eleverna är för unga för 

datorer och att man ska lära sig genom böcker för att sedan gå över till att använda datorer.  
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In search of credibility: pupils' information practices in learning environments 

Olof Sundin och Helena Francke (2009) 

 

Artikeln redogör för en etnografisk studie där det ingår både observationer i skolan och 

gruppintervjuer. Dessa observationer och intervjuer är utförda i en klass på en svensk skola 

med 38 elever som är mellan 17–18 år gamla. Syftet med studien är att ta reda på vilka 

trovärdighetsbedömningar eleverna gör när de granskar källor från internet, i synnerhet 

material som är skapat av privata användare till exempel på Wikipedia.  

 

 

Practices of ambiguity: Becoming “information literate” in two Norwegian schools- 

Margrethe B. Søvik (2014) 

 

Texten redogör för en studie utförd på två norska skolor med 217 elever i åldrarna 14–16 år. 

Sammanlagt deltog 217 elever. Eleverna fick svara på frågor i skrift och i intervjuer. Norge 

fick en ny läroplan 2006 och syftet med studien är att se om den nya läroplanen gett något 

resultat. Den nya läroplanen innehåller skrivningar om källkritik och informationssökningar. 

Studien fokuserar på elevers användning av internet samt deras egen uppfattning om sina 

internetkunskaper. 

 

Outsourcing trust to the information infrastructure in schools artikel i Journal of 

Documentation- Olof Sundin and Hanna Carlsson (2016) 

 

Texten redogör för en kvalitativ studie som genom interjuver försöker ta reda på hur elever 

och lärare samarbetar med arbetet om källkritik och informationssökning. 39 lärare som 

arbetar inom svenska eller SO med niondeklassare har blivit intervjuade. Flera av de 

intervjuade lärarna har erfarenhet av att arbeta med yngre elever. 
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Undervisning i informationssökning- Louise Limberg & Lena Folkesson (2006) 

 

Texten är en slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL). 

Studien är utförd i samarbete med 13 yrkesverksamma lärare och 5 bibliotekarier vid tre olika 

skolor och variationer i dessa yrkesgruppers erfarenhet av undervisning i informationssökning 

undersöks. I projektet har elever i åldern 12–19 deltagit och totalt har 45 intervjuer har 

genomförts. 

 

Analysmetod 

Metoden vi använt oss av för att analysera det insamlade materialet till vår strukturerade 

litteraturstudie är en innehållsanalys. Att arbeta med innehållsanalys innebär att man under 

analysen av sitt material bryter ner det i mindre delar för att sedan sammanfoga det till en 

egen text (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 161, 163). Det nedbrutna materialet kategoriseras 

och klassificeras sedan utifrån vårt syfte och problemformuleringar. En innehållsanalys är 

också ett arbetssätt som används för att analysera studier och avsikten är inte att generera nya 

data (Bryman, 2018, s. 357).  Vi analyserar våra texter systematiskt och identifierar därefter 

teman. För att säkerställa att vi analyserar materialet systematiskt använde vi oss av frågor 

hämtade från Eriksson Barajas et al. (2013) bok Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Nedan 

följer exempel på frågor: 

 

Hur generaliserbara är resultaten? ( … ) 

Kommer studierna fram till liknande resultat och slutsatser? ( … ) 

Kommer studierna från samma forskargrupp eller organisation? ( … ) 

Finns oprecisisa data eller mycket få händelser?  (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 122). 

 

Efter innehållsanalysen har vi identifierat de rubriker som återfinns i analysdelen av vår 

konsumtionsuppsats och organiserar vårt material på ett tydligt sätt. 

 

Analys 

I denna del presenterar vi vår analys av det insamlade materialet. Vi utgår från våra 

frågeställningar och identifierade teman.  
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Vad säger forskningen om ansvaret att utbilda eleverna i informationskunskap? 

 

Allas ansvar är ingens ansvar 

Undervisningen i informationskunskap är uppdelat mellan olika ämnen och ansvaret för vem 

som egentligen ska undervisa eleverna i ämnet kan problematiseras. Det finns även lärare som 

menar att det inte är deras uppdrag att lära ut om källkritik på internet utan ansvaret ligger på 

hemmet (Davidsson., Limberg., Lundh., & Tyrén, 2007, s. 95). Risken finns att ansvaret faller 

mellan stolarna och att ingen lärare tar tag i undervisningen för att man tror att någon annan 

ska lära ut informationskunskap till eleverna (Søvik, 2014, s. 108). Även Limberg och 

Folkesson (2006, s. 117) visar på otydligheten i ansvarsdelen och menar att ansvaret till slut 

hamnar hos eleverna. 

 

Elevens ansvar 

När ansvaret hamnar hos eleverna skapas en obalans mellan de svaga och starka eleverna. 

Elever som är svaga skapar ett mönster i sina sökningar som är faktabaserat vilket ofta 

accepteras av lärare som i sin tur skapar uppgifter anpassade till det mönstret (Limberg & 

Folkesson, 2006, s. 120). Elever som styrs av en enklare faktasökning riskerar att inte få en 

djupare förståelse för ämnet (Carlsson & Sundin, 2018, s. 8). Faktabaserad sökning innebär att 

man till exempel skriver frågan ”hur mycket väger en elefant” och nöjer sig med det första 

svaret. För att det ska bli något mer än en faktasökning behöver man gå vidare till andra källor 

för att jämföra sökresultaten och fördjupa sig inom ämnet. Söka svar på en enkel fråga och 

enklare faktasökningar är också en del av de yngre elevernas sätt att arbeta (Davidsson et al., 

2007, s. 104). Det skapar en högre tröskel mellan de olika skolnivåerna och skapar tydligare 

skillnader och svårighetsgrader istället för att ha en jämn progression med ett flyt genom hela 

skolgången.  

 

Elever är ofta relativt källkritiska i teorin men på grund av skolans praktik och tidsbrist 

används ofta källor som är diskutabla (Søvik, 2014, s. 114). Speciellt yngre elever tenderar att 

ta allt de läser som fakta (Sundin & Carlsson, 2016, s. 999). Samtidigt tenderar 

informationssökningen att bli osynlig för eleverna eftersom läraren ofta förberett sökningen 

(Carlsson & Sundin, 2018, s. 72). Informationssökning i de lägre åldrarna riktas mot böcker 

och andra informationskällor snarare än internet dock blir det ett letande efter fakta och söka 
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svar på en specifik fråga mer än att söka information (Davidsson et al., 2007, s. 114). För att 

söka efter kunskap inom ett område räcker det inte att använda sig av den första källan, det 

krävs att man tittar på flera källor och analyserar resultatet för att uppnå kunskap om 

informationen (Sundin & Francke, 2009, s. 8). Det finns alltså en skillnad mellan att söka 

svaret på en specifik fråga och att söka efter kunskap. När elever ska söka efter ett specifikt 

ämne visar det sig att de inte har några bra sökstrategier (Bowler et al., 2001, s. 210). En 

möjlig strategi är att först söka information i böcker för att skapa en grundkunskap inom 

ämnet innan eleverna söker vidare på internet. När eleverna har en grundkunskap om ämnet 

de ska söka inom blir det lättare för dem att bedöma om informationen de hittar är relevant. 

Böcker är i skolan ett lättillgängligt sätt att skapa den grundkunskapen (Limberg & Folkesson, 

2006, s. 57–59). Likaså har elever inte någon taktik för att kompilera och jämföra 

information. Internetanvändningen blir därför ett klipp-och-klistra-projekt där de skriver av 

texter från olika källor utan att egentligen reflektera över informationen (Bowler et al., 2001, 

s. 210).  

 

Lärarens ansvar  

Det är inte ovanligt att lärare har problem med att definiera vad kunskap om 

informationssökning är. De menar att det är något som ingår i undervisningen om källkritik 

och inte en egen del av informationskunskap (Carlsson & Sundin, 2018, s. 33). Det framgår 

också att lärare inte själva tycker sig besitta den informationskunskap som de ska lära ut 

(Davidsson et al., 2007, s. 80). Vidare finns det en osäkerhet kring hur lärare ska arbeta med 

informationskunskap (Davidsson et al., 2007, s. 104). Lärare ger ofta eleverna ”bra” källor, 

vilket leder till att de inte får öva tillräckligt på sin egen informationskunskap (Carlsson & 

Sundin, 2018, s. 71). Vidare menar lärare att det är svårt att bedöma elevernas kunskaper i 

informationssökning (Carlsson & Sundin, 2018, s. 35), det kan vara en orsak till att lärare 

sällan ger feedback på elevernas informationskunskap (Limberg & Folkesson, 2006, s. 93). 

Det finns en stor osäkerhet hos lärarna i hur de ska undervisa eleverna i informationskunskap 

som kan bero på att de inte vet vad informationskunskap innebär (Limberg & Folkesson, 

2006, s. 13). En annan orsak till lärares osäkerhet är att sökmotorers algoritmer är en ny 

kunskap inom informationskunskap och som alla lärare inte besitter (Carlsson & Sundin, 

2018, s. 55). Algoritmer är en del av den avancerade tekniken som hjälper oss att sortera 

bland internets alla sökresultat. Exempelvis väljer den vilka sökträffar som syns överst i 

resultatet. Därmed blir algoritmer en del av våra sökningar med flera variabler som vi inte 
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alltid känner till vilka det är (Carlsson & Sundin, 2016, s. 1002). Informationen på nätet är 

inte något som lärare har kontroll över på samma sätt som de har över böckerna på biblioteket 

vilket skrämmer lärare (Davidsson et al., 2007, s. 102). Ovanstående visar att eleverna får 

problem om de får ta ett för stort ansvar vid sitt arbete med informationssökning och källkritik 

men att problem även kan uppstå om det får ett för litet ansvar via för mycket hjälp eller 

uppgifter som är tillrättalagda. 

 

Bibliotekets ansvar 

Søvik (2014, s. 114) menar att det finns en lucka mellan läroplanen och den faktiska 

kunskapen inom informationskunskapen i Norges skolor. Hon menar att utbildade 

bibliotekarier kan vara en lösning för att minska glappet eftersom bibliotekarier besitter denna 

kunskap. I Kanada används skolbibliotekarier som en resurs för att lära eleverna 

informationssökning och källkritik (Bowler et al., 2001, s. 212). I Carlsson och Sundins 

rapport från flera svenska skolor har bibliotekarien en betydande roll i arbetet med 

informationssökning och källkritik (Carlsson & Sundin, 2018, s. 28). I samma rapport nämns 

det att det inte behöver vara bibliotekariernas roll att arbeta med detta eftersom att det i 

lärarens uppdrag ingår att de ska lära ut informationssökning och källkritik (Carlsson & 

Sundin, 2018, s. 31). Om man lämnar över ansvaret till bibliotekarien finns det en risk att man 

underminerar elevernas syn på vikten av arbetet med informationskunskap (Carlsson & 

Sundin, 2018, s. 72). Flera lärare poängterar fördelarna med att jobba ämnesöverskridande 

med informationskunskap och när det sker läggs ansvaret för informationssökning ofta hos 

bibliotekarien och informationskunskapsundervisningen placeras utanför den ordinarie 

undervisningen. (Carlsson & Sundin, 2018, s. 31–33). Däremot vill bibliotekarier ofta se en 

mer integrerad informationssökning- och källkritiksundervisning och att bibliotekarien istället 

ska fortbilda lärare (Carlsson & Sundin, s. 37).  Även bibliotekarier som i många fall har getts 

en betydande roll inom informationskunskap lägger mycket värdering i elevers mognad och 

betydelsen av att i första hand använda sig av böcker när man arbetar med elever i de lägre 

årkurserna (Davidsson et al., 2007, s. 97) 
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Vad säger forskningen om informationskunskapsundervisningen i lågstadiet?  

 

Elevens förmåga till informationskunskap 

De texter vi har tittat på är utgivna mellan 2001 och 2018 och det tycks vara en gemensam 

nämnare att eleverna i materialet inte är helt insatta i hur de ska söka information. Elever kan 

ofta redogöra för vad källkritik är men har svårare att definiera innebörden av 

informationssökning. Trotts det värderar ungdomar sin egen förmåga att söka information och 

vara källkritiska väldigt högt. Søvik (2014, s. 114) menar att eleverna lär sig 

informationskunskapen som en praktisk kunskap utan att förstå bakomliggande faktorer inom 

informationssökning eller att granska informationen. En möjlig orsak till elevers höga 

bedömning av sin förmåga är att de inte är medvetna om svårighetsgraden med 

informationssökning (Carlsson & Sundin, 2018, s. 58). Det skulle kunna innebära att elever 

inte vet att informationskunskap är mer än att ta reda på svaret på en enkel fråga. Elever har 

många olika källor till information och värderar dem olika högt (Carlsson & Sundin, 2018, s. 

62). Medan skolan rekommenderar ett mindre urval av källor som anses vara mer pålitliga.  

 

Lärares styrning 

Lärare har en tendens att av olika anledningar styra eleverna. Sundin och Carlsson (2018, s. 

7), Sundin och Carlsson (2016, s. 996) samt Davidsson et al. (2007, s.102) menar att det är 

lärarens ansvar att ”skydda” yngre elever från ”olämpligt” och otillförlitligt material. Eleverna 

anses behöva skyddas från exempelvis pornografi eller nazistpropaganda (Davidsson et al., 

2007, s. 102). Andra lärare anser att eleverna behöver skyddas från falsk information (Sundin 

& Carlsson, 2016, s. 996). Att skydda eleverna verkställs exempelvis genom att eleverna inte 

har fri tillgång till egna datorer eller egna inloggningsuppgifter eller genom styrning mot 

böcker. Internet är inte anpassat för barn vilket gör det svårare för barn att navigera i internets 

infrastruktur (Bowler et al., 2001, s. 220). Speciellt elever i de lägre åldersklasserna begränsas 

av lärare vid informationssökning där internet används (Limberg & Folkesson, 2006, s. 83). 

Anledningen till att elever i de lägre åldrarna bör skyddas är att de är för unga och saknar 

mognad för att söka information (Carlsson & Sundin, 2009, s. 996). När mognad blir en faktor 

riskerar läraren att undvika uppgifter som fördjupar informationskunskapen och istället väntar 

läraren på att eleverna ska mogna in i ett källkritiskt tänkande (Davidsson et al., 2007, s. 97) 

Styrningen av eleverna sker bland annat genom att tillåta vissa källor men inte andra eller 

starkt rekommendera vissa sidor framför andra. Resultatet av det blir att eleven väljer att inte 
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alltid presentera samtliga källor (Francke & Sundin, 2009, s. 8). När det gäller yngre elever 

väljer ofta läraren att styra bort elevernas sökningar från internet för att istället använda 

böcker som primär källa. Internet blir därför en sekundär källa till information medan böcker 

och muntliga källor är överrepresenterade i lågstadiet (Davidsson et al., 2007, s.114). 

Sökmotorn blir samtidigt en allt större del av vardagen för äldre elever (Carlsson & Sundin, 

2009, s. 996). Ytterligare orsak till styrningen av eleverna är att lärare menar att elever inte 

utnyttjar tiden vid datorn tillräckligt effektivt och styrningen kan vara en lösning på det 

(Limberg & Folkesson, 2006, s. 84). Lärare gör även i vissa fall skillnad mellan starka och 

svaga elever. Svagare elever får inte samma tillgång till informationssökning med hjälp av 

datorn utan får istället söka med hjälp av böcker (Limberg & Folkesson, 2006, s. 84). 

 

Synen på informationskunskap 

Det finns en stor variation i hur lärare ser på källkritik och informationssökning, däremot 

finns det gemensamma drag. Mognad är en återkommande faktor. Exempelvis är yngre elever 

inte mogna att lära sig söka information själva (Davidsson et al., 2007, s. 97). Det finns också 

en uppfattning om att elever tror på allt de läser och även för äldre elever finns det lärare som 

anser att eleverna kommer mogna in i ett källkritiskt tankesätt (Limberg & Folkesson, 2006, s. 

69).  Vidare finns en liknade uppfattning om att informationskunskap är en personlig 

egenskap vilket bygger vidare på uppfattningen att lärarens undervisning inte har någon 

betydelse. En del är bra på informationskunskap och andra är inte bra på 

informationskunskap, oberoende av lärarens insatser (Limberg & Folkesson, 2006, s. 66). 

Dessutom finns det lärare som menar att undervisning i informationskunskap ger resultat men 

är osäkra på om det verkligen är ett bra resultat. Det finns lärare som resonerar om att 

eleverna blir kritiska mot allt och inte vågar uttrycka sig utan källor i något sammanhang och 

eleverna blir osäkra på sin egen kunskap (Limberg & Folkeson, 2006, s. 66–69). 

Källkritiksundervisning handlar inte bara om att kritiskt granska, utan också om att identifiera 

källor som är pålitliga (Sundin & Carlsson, 2018, s. 59). 

 

Tid är också en återkommande faktor och tid ses som en värdefull resurs i skolan och 

uppfattningen är ofta att läraren sparar tid genom att hjälpa eleverna söka information 

(Carlsson & Sundin, 2018, s. 12). Bristen på tid i skolan är även något som eleverna känner av 

och påverkas av (Sundin & Francke 2009, s. 16). Samtidigt menas att om eleverna får tid att 
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lära sig informationssökning skulle de bli effektivare och i slutändan tjäna in den tid som 

arbetet tar initialt (Limberg & Folkesson, 2006, s. 118).  

 

Det är svårt att bedöma informationskunskap och främst informationssökning (Carlsson & 

Sundin, 2018, s. 71). Det råder också oenighet om hur man ska arbeta med och bedöma 

informationskunskap. Informationssökningen försvinner nästan helt och det som finns kvar att 

bedöma är källkritik, som ses som en ren praktisk förmåga. Den innebär att lyssna på läraren 

när hen delar ut godkända källor. I de fall där eleverna lär sig söka information lär man ut det 

som en praktisk övning i att använda datorn snarare än en förmåga att kunna använda de olika 

sökmotorerna rätt och senare kolla om källan är legitim. (Sundin & Carlsson, 2016, s. 996, 

1002). Samtidigt ses inte informationssökning som något man kan lära ut på samma sätt som 

källkritik. Informationskunskap är inte något som kan ses som enskilda kunskaper utan är ett 

större kunskapsområde som inte går att bedöma på ett oproblematiskt sätt (Søvik, 2014, s. 

102).  

 

I den kanadensiska studien arbetar eleverna tillsammans med informationssökning och 

källkritik vid datorn (Bowler et al., 2001, s. 205–206). Informationskunskapen formas av 

interaktionen eller bristen på interaktion mellan elever och lärare (Søvik, 2014, s. 101). 

Samtidigt som samspelet mellan teknik och människor blir betydande för inlärningen av 

informationssökning och källkritik (Sundin & Carlsson, 2016, s. 991). Det samspelet mellan 

människor, teknik och aktiviteter i ett socialt sammanhang benämns som sociotekniskt 

perspektiv. Begreppet beskriver att det behövs tre parter: elev, lärare och teknik (Sundin & 

Francke, 2009, s. 16). Samtidigt finns det få exempel där elevernas interaktion med varandra 

används i undervisningen (Limberg & Folkesson, 2006, s. 119). Det går att se även i de andra 

rapporterna att elever sällan samarbetar med varandra vid datorn eller att de får hjälp med 

scaffolding i sitt lärande med informationskunskap. Detta lämnar eleven ensam med tekniken 

och sitt lärande, vilket i sin tur ökar kunskapsklyftan. 

 

Lärares syn på informationskunskap 

Lärares syn på informationskunskap är ofta relaterat till tidsfaktorn. I flera fall delar lärare ut 

hemsidor eller information till eleverna för att spara tid eftersom tiden betraktas som en 

värdefull resurs i skolan (Limberg & Folkesson, 2006, s. 115–118). Att söka källor på internet 

anser lärarna ta längre tid än att söka i böcker och därmed kan läraren spara tid genom att helt 
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enkelt undvika internet. Limberg och Folkesson (2006, s. 118) drar slutsatsen att genom att 

lära eleverna att söka sin egen information och att fostra elever som besitter 

informationskunskap kan eleverna bli effektivare.  

 

Rask (2000, s. 12) menar att informationskunskap kan ses som den fjärde baskunskapen 

utöver läsa, skriva och räkna. Davidsson et al. (2007, s. 117) menar att det är viktigt att de 

yngre barnen inte lär sig informationskunskap innan de besitter läs- och skrivkunskaper, 

samtidigt ses datorn som en resurs för att hjälpa svaga elever lära sig skriva och läsa. Lärarens 

tidigare roll har varit att lära ut ett specifikt stoff men idag är lärarens uppgift snarare att lära 

eleverna söka informationen själva (Limberg & Folkesson, 2006, s. 123). Det står i motsats 

till att lärare ofta delar ut information till eleverna. Informationskunskap begränsas ofta till ett 

avgränsat kunskapsinnehåll och ses inte som något ämnesöverskridande (Carlsson & Sundin, 

2018, s. 24). I vissa fall anses inte informationssökning vara en del av skolarbetet och det 

lämnas över till fritidspedagoger eller bibliotekarier (Davidsson et al., 2007, s. 95).   

 

Elevens syn på informationskunskap 

Det framgår att de elever som jobbat aktivt med informationssökning har ett mer kritiskt 

förhållningssätt till sina källor och sitt sätt att söka information (Carlsson & Sundin, 2018, s. 

51). Informationskällor som rekommenderas av lärare granskas mindre kritiskt av elever än 

andra källor (Carlsson & Sundin, 2018, s. 52), det kan ställas emot att lärare själva inte 

upplever sig ha kunskapen om informationssökning (Limberg & Folkesson, 2006, s. 13). När 

eleverna hittar information i ett ämne där de inte har förkunskaper söker de vidare för att 

bekräfta informationen istället för att bygga upp sin egen förmåga att bedöma trovärdigheten i 

källan (Francke & Sundin, 2009, s. 8). Elever och lärare bedömer elevers 

informationskunskap som god även fast det inte är självklart om det är fallet (Søvik, 2014. s. 

108). Elever använder trotts viss kunskap om källor ändå den källa de hittar först, vilket 

skolans arbetssätt uppmuntrar eftersom eleven snabbt blir färdig med sitt arbete (Søvik, 2014, 

s. 114). De yngre eleverna använder ofta en metod där de söker upp information med hjälp av 

en bok och sedan skriver av informationen, helst med egna ord (Davidsson et al., 2007, s. 

118).  Användningen av flera källor till en fakta blir obefintlig men det kan inte ligga på 

eleverna att utveckla sitt sökande själva. Även om boken och den muntliga källan är 

dominerande för de yngre elevernas informationssökning i skolan använder de yngre eleverna 

även IKT-redskap hemma för att söka information (Davidsson et al., 2007, s. 114). Elever 
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värdesätter informationen från internet högre än böcker medan lärare i många fall gör tvärtom 

(Limberg & Folkesson, 2006, s. 57; Davidsson et al., 2007, s. 114). En kombination av att 

först skapa sig en grundkunskap via läroböcker innan man sedan söker på internet är en 

möjlig metod (Limberg & Folkesson, 2006, s. 57).  

 

Diskussion  

I diskussionsavsnittet kommer vi diskutera och problematisera brister och förtjänster i den 

forskning som vi har granskat. Det gör vi med utgångspunkt i våra problemformuleringar och 

frågeställningar (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 50). Vi reflekterar också över hur 

forskningen sett ut hittills och hur den skulle kunna se ut i framtiden 

 

Hur ska arbetet med informationskunskap se ut? 

Med utgångspunkt i vårt analyserade material har vi identifierat följande punkter som berör 

skolans arbetsmetoder med informationskunskap.  

 

Tid: Det finns sätt att arbeta med informationskunskap som tillåter läraren att ta vissa 

genvägar för att spara tid men det är bara en tillfällig lösning. Tid skulle sparas i större 

utsträckning om eleverna själva kunde söka och granska information redan från tidig ålder 

istället för att läraren söker upp informationen och delar ut den till eleverna (Carlsson & 

Sundin, 2018, s. 56, 71). Svårigheten är inte att få tag på information utan att få tag på 

tillförlitlig information och granska den informationen man hittar (Limberg & Folkesson, 

2006, s.118; Davidsson et al., 2007, s. 116) 

 

Med stöd av forskningen menar vi att eleverna bör få möjlighet att utveckla sin 

informationskunskap för att få en mer effektiv användning av tiden. Både lärare och elever 

skulle gynnas av detta, elever skulle utveckla sin informationskunskap och lärare frigör tid 

som tidigare ägnats åt förberedelse och informationssökning för elevernas räkning. Ett förslag 

är att lärare ska vara mer transparanta i sitt sökande och utförligt visa sina elever hur de kan 

söka information samt att motivera varför de väljer ett visst material samt undviker annat. Det 

är dock inte rimligt att eleverna i lågstadiet ska hitta all information själva. De behöver 

självklart hjälp av läraren. Forskning om hur mycket tid som ska ägnas åt 

informationskunskap och vid vilken ålder det bör ske vore önskvärd. 
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Skapa strategier: För att eleverna ska få möjlighet att söka informationen själva behöver de 

lära sig strategier. Strategierna kan likna de steg för steg-strategier man använder sig av när 

eleverna ska lära sig läsa. Det är också något som måste tillåtas ta tid. Det är först när 

eleverna själva förstår sina strategier och komplexiteten i sökmotorer som de kan få 

informationskunskap. (Bowler et al., 2001, s. 210–212, 219; Søvik, 2014, s. 113). 

 

Att låta eleverna skapa strategier kan handla om att göra en tankekarta eller bygga upp 

förståelse för ämnet för att skapa en förförståelse innan man söker. Här menar vi att det finns 

en svårighet med att låta allt för unga elever göra detta själva eftersom förståelse är komplext. 

En tänkbar metod är att även här vara tydlig med transparensen vid sina egna sökningar samt 

att modellera sökningar i helklass. Det här är något som kommer ta tid där och då men när 

eleverna kommer upp i tredjeklass och själva kan söka information med hjälp av inlärda 

strategier anser vi att elevernas arbete blir effektivare och av högre kvalité.  

 

Använda scaffolding: Ett sätt att bygga upp dessa strategier är med hjälp av Vygotskijs 

scaffolding-metod där läraren, en annan kunnig personal eller en klasskamrat instruerar 

eleven ett steg i taget. Eleverna använder sig sedan av hjälpen för att testa sig fram vilket 

forskningen menar är en fungerande metod. (Limberg & Folkesson, 2006, s. 66,119; 

Davidsson et al., 2007 s. 107, 110; Carlsson & Sundin, 2018, s. 22).  

 

Ett problem som vi ser med den metoden är att tillgången på den hjälp som eleverna behöver 

är begränsad. Det kan också vara problematiskt att låta elever i F-3 hjälpa varandra med 

informationssökning. Ämnet är så komplext att inte ens alla lärare känner sig säkra på dess 

innehåll eller är bekväma med hur det ska läras ut (Sundin & Carlsson, 2018, s. 33). 

 

Använda bibliotekarier: En möjlighet för skolor är att ta hjälp av bibliotekarier vid 

undervisning i informationskunskap. Det råder dock delade meningar om huruvida det är 

positivt eller negativt. Risken finns att eleverna får för mycket hjälp och styrning av 

bibliotekarien. Ett annat problem är ansvarsfördelningen mellan lärare och bibliotekarie. Det 

finns en risk att läraren begränsar sitt eget ansvar genom att förflytta det till bibliotekarien och 

vise versa (Limberg & Folkesson, 2006, s. 25, 74, 81). Det finns också uppenbara fördelar 

med att involvera bibliotekarier i undervisningen. En stor fördel är att bibliotekarien synliggör 
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informationssökningsprocessen (Limberg & Folkesson, 2006, s. 88). Det är viktigt eftersom 

undervisningen i skolan har betydligt större fokus på källkritik än på informationssökning 

(Carlsson & Sundin, 2018, s. 21). Limberg och Folkesson (2006, s. 26) menar att 

undervisningen behöver utvecklas för att vara mindre begränsad: 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen på behovet att utvidga innehållet i 

undervisningen i informationssökning så att det inte begränsas till specifika 

redskap utan också kommer att omfatta förmågor som knyts till kritiskt tänkande 

liksom till förståelse för innehållets och sammanhangets betydelse för 

informationssökningen (Limberg & Folkesson, 2006, s. 26). 

 

Skapa förståelse: Med hjälp av detta är tanken att eleverna ska bygga upp en förståelse kring 

sökningar samt förstå att det inte bara är en praktisk övning i att gå in på valfri sökmotor och 

söka. Informationskunskap handlar om en förståelse av hur ett förutbestämt system är 

uppbyggt. Det kan liknas vid läsningens olika tecken men i det här fallet handlar det om ett 

system i förändring. (Sundin & Carlsson, 2016, s. 998; Davidsson et al., 2007, s. 101; Søvik, 

2014, s. 103; Bowler et al., 2001, s. 221; Carlsson & Sundin, 2018, s. 51; Limberg & 

Folkesson, 2006, s. 89) Sökmotorerna som används vid sökning av information på internet är 

uppbyggda av algoritmer som styr våra sökresultat. När informationssökning och källkritik 

diskuteras är det viktigt att väga in och förstå algoritmers betydelser (Carlsson & Sundin, 

2018, s. 70). Algoritmer är osynliga men inte neutrala i sin struktur och de är samtidigt en 

väldigt stor del av våra sökresultat (Sundin & Carlsson, 2016, s. 991). Det tillsammans med 

att vi inte alltid vet exakt hur de stora företagen använder algoritmer och hur de sparar vår 

information och hur de senare använder den i våra sökresultat 

 

För att förstå sökmotorer behövs en förståelse för sökmotorns bakomliggande algoritmer. Det 

är orimligt att elever redan på lågstadiet ska förstå mekanismerna som styr en sökmotor. Vi 

menar dock att eleverna redan tidigt ska bli medvetna om att algoritmer existerar och att de 

påverkar sökresultaten. En tänkbar förklaringsmodell är att använda en videotjänst som 

eleverna känner till. När applikationen startas får användaren förslag på material som är 

baserat på det som användaren tidigare sökt eller tittat på. Det är ett exempel på hur elevernas 

förståelse kan skapas. 
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Mognad: Det finns lärare som anser att yngre barn inte mogna att lära sig söka information 

själva (Davidsson et al., 2007, s. 97) Det finns också lärare som anser att eleverna kommer 

mogna in i ett källkritiskt tankesätt (Limberg & Folkesson, 2006, s. 69). Det finns problem 

med båda dessa uppfattningar. Det saknas forskning som visar att yngre elever inte skulle 

kunna söka information själva och om en lärare är av åsikten att elevens mognad leder till ett 

mer källkritiskt tankesätt så finns risken att läraren baserar sin syn på elevens 

kunskapsutveckling på tro istället för kunskap (Limberg & Folkesson, 2006, s. 69). 

 

Styrning av elever: Carlsson och Sundin (2018, s. 71) beskriver hur lärare ofta styr sina 

elever till källor som de anser är pålitliga. En sådan källa som är vanligt förekommande i 

skolan är Nationalencyklopedin, där används den digitala versionen som återfinns på NE.se 

(Carlsson & Sundin, 2018, s. 18, 36, 52). NE.se följer en vedertagen modell för granskning av 

fakta innan den publiceras, det kan antas att många lärare är bekanta med och känner sig 

trygga med den. Det kan vara orsaken till att tjänsten och dess produktionsförhållanden inte 

problematiseras i lika stor utsträckning som exempelvis Wikipedia (Carlsson & Sundin, 2018, 

s. 55). Wikipedia är en encyklopedi på internet där innehållet skapas och granskas av 

användarna själva. När lärare påverkar elevernas sökningar genom att tala om för eleverna 

vilka sidor de kan använda sig av och vilka de inte får använda menar vi att det blir väldigt 

svårt för eleverna att kritiskt kunna granska källan och bedöma dess tillförlitlighet. Metoden 

innebär också att eleverna inte utvecklar någon egen strategi för att söka information. Hur ska 

en elev kunna föra kritiska resonemang om källan när det är läraren som uppmanat eleven att 

använda den? Ett annat problem med NE.se är att det är en betaltjänst som bara är tillgänglig 

om någon betalar för den (Carlsson & Sundin, 2018, s. 19). Det finns exempel på skolor där 

man fått lägga om undervisningen på grund av att skolan valt att inte fortsätta betala för 

tjänsten. (Carlsson & Sundin, 2018, s. 19). När eleverna är vana vid NE.se finns det en risk att 

de saknar förmåga att söka upp en alternativ säker källa vid behov. 

 

Vem ska lära eleverna informationskunskap? 

Ansvaret för undervisningen i informationskunskap är uppdelad på flera olika ämnen 

(Carlsson & Sundin, 2018, s. 13; Søvik, 2014, s. 108), det gäller både den svenska och norska 

läroplanen. Som fördelningen ser ut idag kan ansvaret för undervisningen i källkritik ligga på 

en lärare och undervisningen i informationssökning på en annan. Källkritik och 

informationssökning är intimt sammankopplade och tillsammans skapar de 
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informationskunskap. Rask (2000, s.12) menar att informationskunskap borde ses som en 

baskunskap och ha samma status som att läsa, skriva och räkna. Om samma lärare har 

ansvaret för undervisningen i källkritik och informationssökning skulle elevernas 

informationskunskap bli bättre. Otydligheten återfinns på skolor i form av lärare som lämnar 

över till fritidspedagoger och bibliotekarier eller förväntar sig att eleverna lär sig 

informationskunskap i de högre klasserna (Davidsson et al., 2007, s. 98). Missförstånd om 

vem som egentligen lär eleverna informationskunskap skulle kunna undvikas med en 

tydlighet och ett erkännande av informationskunskap som baskunskap. Materialet visar att 

lärare väljer att inte jobba med informationskunskap i lågstadiet. I andra ämnen läggs 

kunskapsgrunden i lågstadiet men inom informationskunskap får eleverna inte den 

grundkunskapen. I vårt samhälle finns oändligt med information och det är inte längre 

lärarens ansvar att dela ut information. Läraren ska istället lära eleverna hur man hittar 

informationen (Carlgren & Marton, 2000, s.190). Källkritik och informationssökningen i den 

svenska skolan behöver därför utvecklas och anpassas efter rådande verklighet. Samtidigt 

kritiseras den svenska läroplanen för att neutralisera internet istället för att problematisera 

sökmotorers sökresultat (Sundin & Carlsson, 2016, s. 998) Vilket visar på en bristande 

kunskap redan vid skrivandet av läroplanen alternativt att det redan i skrivandet av läroplanen 

görs en viss förminskning av informationskunskap och att vikten av den kunskapen glöms 

bort. 

 

Framtida forskning 

Under den här rubriken kommer vi med förslag på framtida forskning. Förslagen grundar sig i 

de bister som vi har i vårt insamlade material.  

 

Vi anser att det behövs mer av forskning som följer yngre elevers utveckling och arbete med 

informationskunskap. I vår sökning efter forskning på ämnet var det ett uppenbart mönster att 

ju äldre eleverna blir desto mer forskning finns det på ämnet.  Ett förslag på framtida 

forskning är att forskare får följa en klass från årskurs 1 till slutet på årskurs 9. Under de tre 

första åren ska eleverna gemensamt med läraren söka upp den information som de behöver. 

Klassen gör tankekartor, söker information och granskar källan tillsammans. Vår tanke är att 

en tydlig modellering som genomförs systematiskt och i helklass kan synliggöra 

informationssökningen och granskningen av källorna. Det bör ge eleverna en bra grund i 

informationskunskap som de kan dra nytta av i högre årskurser. Det är relevant att ta reda på 
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om modelleringen och transparensen i lågstadiet resulterar i effektivare sökningar samt om de 

når en högre kvalitet när eleverna når mellan- och högstadiet än hos en jämförelsegrupp som 

inte fått ta del av transparensen och modelleringen. Självklart ser vi vissa svårigheter och 

kostnader med den typen av resurskrävande studier över lång tid.  

 

Vi efterlyser mer forskning inom informationskunskap, informationssökning och källkritik på 

lågstadiet. Ett exempel är att intervjua elever på lågstadiet om hur deras 

informationssökningsvanor i och utanför skolan likt de som har gjorts på högstadieelever. 

Eftersom att LGR11 innehåller informationskunskap och källkritik även i lågstadiet är fortsatt 

forskning på området relevant.  
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