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Syftet med denna undersökning var att ge en överskådlig syn på hur elever tänker 

kring användandet av internet. Undersökningen belyser även skillnader för 

informationssökning privat och i skolan, samt skillnader mellan teoretiska och 

praktiska program. Detta gjordes med hjälp av en kvantitativ metod där 

respondenterna fick fylla i en enkät. Resultatet har visat på att elever generellt sett 

använder både Wikipedia och Google i sitt sökande efter information. Det 

förekommer även en del elever som tror att censur gäller på internet. Eleverna är 

även ytterst målmedvetna när de söker information och prioriterar högt att 

informationen skall vara pedagogiskt utformad. Slutsatserna som har dragits utifrån 

denna undersökning är att eleverna uppvisar typiska beteenden som stämmer 

överens med vad som kännetecknar Google generationen. Samt att det finns 

skillnader mellan programmen som är av vikt. 
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1 Inledning  

Något jag har varit med om i gymnasieskolan är att när elever skriver uppsatser 

hämtar de uteslutande information från internet. Denna privata observation får stöd 

bland tidigare forskning av Anderson-Inman (2009) och Fry (2009) som har visat på 

att eleverna inte bara tar sin information från internet utan även till stor del från 

webbsidan Wikipedia eller andra sidor som har hittats med hjälp av sökmotorn 

Google. Något som även har framkommit i tidigare forskning av Anderson-Inman 

(2009) samt Fry (2009) är att eleverna ibland har funnit webbsidor med tvivelaktig 

information, men trots detta har informationen använts av eleverna. Detta kan vara 

ett resultat av bristande kunskaper i att kunna kritiskt granska den information som 

eleverna finner på internet. Men hur kommer det sig att elever inte visar större 

aktsamhet vid användande av diverse webbsidor? Är det så att eleverna värdesätter 

andra aspekter av informationen vilket kan leda till att man går ifrån de källkritiska 

principerna? Detta är oroande eftersom det står i läroplanen för den frivilliga skolan 

(lpf94) att elever skall kunna använda sina kunskaper för att kunna kritiskt granska 

påståenden. Här verkar det som att några elever inte uppfyller detta mål vilket gör 

detta till ett problem för skolan vilket gör det intressant att kartlägga. Frechette 

(2005) belyser att generellt sett har lärare en inställning där de inte accepterar 

elevarbeten som endast förlitar sig på Wikipedia. Detta är även ett tecken på att 

lärarna är väl medvetna om att vem som helst kan lägga upp information på 

Wikipedia, men även andra sidor på internet enligt Björkman & Ohlsson (2000). 

Hoctor (2005) skriver att dagens lärare växte upp i ett helt annat klimat än vad 

dagens elever gör när man ser till hur internet och datorn används. Hoctor menar att 

datorn och internet är vital för dagens elever, men att trotts deras behov av internet 

betyder det inte att alla elever innehar den kunskapen som behövs för att ta sig runt 

på internet med dess djungel av information. Här hävdar Hoctor att informations 

literacy är det begrepp som beskriver de egenskaper som behövs för att effektivt 

tillgodogöra sig informationen på internet. Här påpekar även Hoctor att då elever 

skall lära sig att genomföra en vetenskaplig undersökning är det inte accepterat 

längre, att inte ta upp hur man använder sig av digital media. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera vad för attityder gymnasieeleverna på 

en gymnasieskola har kring källkritik då de använder internet som informationskälla. 

Undersökningen kommer även att belysa elevernas informationssökning för 

privatbruk.  

För att uppnå detta breda syfte har dessa forskningsfrågor formulerats. 

 Skiljer sig elevers informationsökning när den sker för privat bruk eller i 

skolrelaterad undersökning? 

 Finns det attitydskillnader mellan de teoretiska respektive de praktiska 

gymnasieprogrammen? 

  Vad finner gymnasieelever viktigast vid insamlandet av ny information via 

webbsidor? 
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1.2 Begreppsdefinition 

Jag har valt att inte ta med informations literacy under begreppsdefinitionen 

eftersom det är ett så pass stort begrepp som är direkt kopplat till forskningen. Därför 

förklaras det begreppet för sig själv under forskningsgenomgången. Begreppet 

kunskap är väldigt stort och jag har valt att ha med en längre förklaring kring 

begreppet då det innehar en stor vikt för ämnet, vilket framkommer i 

resultatdiskussionen. 

1.2.1 Fakta, information och kunskap 

Då undersökningen kommer att behandla information i alla dess olika former är det 

nödvändigt att reda ut några av de grundläggande begreppen som kommer att 

behandlas i denna undersökning. Här kommer även att tas upp äldre definitioner 

från till exempel Aristoteles, detta eftersom vissa av dessa definitioner även idag är 

aktuella. 

1.2.3 Fakta 

Fakta är inom vissa områden något abstrakt. Till exempel inom matematiken där 

man har satt upp satser och axiom inom vilket matematiken skapar fakta. Fakta är 

något som kan ses som en sanning som inte kan mot bestridas (Nationalencyklopedin 

2011, Gustavsson 2002).  

1.2.4 Information 

Information är material som uppfattas separat och inte bildar en helhet som man 

förstår. Man kan således se på information som material som inte har bearbetats eller 

satts in i ett sammanhang. När individen väl har tagit till sig information, förstår den 

och sedan kan sätta in den i ett sammanhang. När informationen har satts in i ett 

sammanhang har den övergått till att bli kunskap (Gustavsson 2002, 

Nationalencyklopedin 2011b).  

Information kan delas upp i två olika kategorier. Dessa kategorier handlar om hur 

informationen är uppbyggd. Om den är uppbyggd för att informera om fakta är 

informationen skriven på ett mer objektivt sätt. Ett exempel på den här sortens 

information är till exempel konsumentupplysningar. Den andra kategorin av 

information berör den information som är subjektiv och som vill påverka läsaren i en 

viss riktning. Exempel på denna sorts information kan vara reklam eller politisk 

propaganda. (Gustavsson 2002) 

1.2.5 Kunskap 

Platon skrev att skillnaden mellan att ha en sann uppfattning och kunskap, vilket här 

betyder att verkligen veta något, är att i begreppet kunskap ingår även att man har 

erfarenheter om det (Nationalencyklopedin 2011, Gustavsson 2002). Alltså att det är 

grundat i empiri. Följaktligen finns det tre villkor som måste uppfyllas för att man 

skall kunna påstå sig ha kunskap om en något.  

”1) Detta något måste vara sant 

2) Man själv håller detta något för sant 
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3) Man har goda grunder för att detta något är sant” (Nationalencyklopedin 2011) 

 

Begreppet ”goda grunder” (Nationalencyklopedin 2011) har dock visat sig vara något 

som skapat en tvist. Denna tvist har gett upphov till både rationalismen och 

empirismen. Dock är skillnaderna inte så pass stora att de är av vikt för denna 

rapport utan en avgränsning sätts här för detta begrepp. Även att kunna tolka, 

relatera och värdera information är nödvändigt för att kunna skapa kunskap utifrån 

informationen (Gärdenfors 2011). Detta handlar således om att man måste bearbeta 

informationen för att kunna göra den till sin egen. Men för att kunna göra den till sin 

egna krävs ofta förkunskaper. Dessa förkunskaper kallar Gärdenfors för 

rotkunskaper. Från dessa rotkunskaper kan vi bygga på med nya kunskaper. Detta 

kan relateras till att man ofta hör folk prata om att kunskap är en färskvara. Det man 

menar med detta är inte all kunskap utan att den kunskap som bygger som på 

rotkunskapen (Gärdenfors 2011).  

Aristoteles vidgade begreppet kunskap genom att dela upp den i olika verksamheter 

där den förekom i tre olika former. Dessa olika former av kunskap kallas för 

episteme, techne och fronesis. Två av dessa kunskaper handlar om olika typer av 

praktiskt kunskap, medan den tredje handlar om rent teoretiska kunskaper 

(Gustavsson 2002). Dessa tre kunskaper står inte i motsättning mot varandra då alla 

tre är viktiga komponenter för varje individ, dock har det blivit en institutionell 

konkurrens mellan dem. I denna konkurrens har den teoretiska kunskapen fått den 

upphöjda platsen som bäst sorts kunskap. Detta hävdar Gustavsson skapar en 

obalans som skolan skall motverka. Vidare bör påpekas att kunskap är personlig och 

således skiljer sig kunskap från människa till människa. Kunskapen kan alltså variera 

i vilka sammanhang man har grundat den i samt hur bred, smal, djup eller ytlig den 

är. 

Episteme är den kunskapen som handlar om teoretisk och vetenskaplig kunskap. Det 

välkända citatet ”Kunskap är makt” (Gustavsson 2002) handlade först om hur 

människan genom sin teoretiska kunskap om naturen hade makten att påverka 

miljön runt sig. Detta uttryck har dock förflyttat sig genom att numera handla om den 

fronesiska kunskapen om samhället vilket gör att man kan påverka samhället och 

sina medmänniskor.  

Techne är den kunskap som handlar om praktisk och produktiv kunskap. Inom 

denna kategori av kunskap finns konsten. Techne handlar om att producera något, 

detta kan tolkas som en skapande attityd vilket Gustavsson (2002) hävdar är en av de 

främsta drivkrafterna för att tillägna sig kunskap. 

Fronesis är den kunskapen som handlar om praktiskt klokhet. Denna praktiska 

klokhet står i centrum inom etiken och politiken. I dagens samhälle där det finns 

många regler som inte alltid går att följa måste vår egen klokhet leda oss. Detta 

kräver att vi är lyhörda, öppna och visar en känslighet för våra handlingar 

(Gustavsson 2002).  
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I den här delen kommer jag att skriva om den tidigare kunskapen som har 

framkommit kring området. Detta kommer att ske med hjälp av två olika delar. Den 

första delen är en litteraturgenomgång där jag använder mig av tidigare kunskaper 

för att belysa vilka de källkritiska principerna är. Den andra delen tar upp tidigare 

forskning kring de olika områden som jag anser är av vikt kring för denna 

undersökning. I den delen kommer jag använda mig av rapporter och avhandlingar. 

Jag har begränsat den tidigare forskningen till att komma från Nordamerika och 

Europa för att de har liknande skolsystem som Sverige. Jag har även valt att begränsa 

den tidigare forskningen så att den måste vara producerad efter år 2000, eftersom 

internet är en relativ ny företeelse som förändras konstant och då blir äldre material 

inte tillförlitligt enligt Bekele (2009).  

2.1 Litteraturgenomgång 
År 1994 hade endast 35 % av skolorna i USA tillgång till internet, detta tal ökade 

sedan till 98 % år 2001 (Frechette 2005). Detta tyder på en ökad tekniktillgång, men 

denna tekniktillgång självt ger inte elever den kunskap de behöver för att kunna 

tänka och reflektera kritiskt. För att eleverna skall få denna kunskap krävs det att 

eleverna skall bli utmanade på rätt sätt för att utvecklas som kritiska tänkare. Ett sätt 

är att eleverna får stöd i form av instruktioner (Frechette 2005). Detta har fått 

resultatet att utbildare i USA vill få med det ökade behovet av att kunna tolka 

information i den Amerikanska läroplanen. Detta för att komplettera sin utbildning 

så eleverna inte bara kan finna information som verkar tillförlitlig utan även att de 

kan tolka informationen. Ett förslag är att detta kan ske genom att man inför ett slags 

körkort, detta för att säkerställa att alla elever har den nödvändiga kunskapen om hur 

man tolkar, använder och finner information (Frechette 2005).  

2.1.1 Källkritikens principer 

Något som lärare oroar sig för är att elever finner information som inte är tillförlitlig 

(Frechette 2005). Detta kan relateras till vad läroplanen som gäller för gymnasiet 

säger. Läroplanen säger att elever skall kunna söka efter saklitteratur samt kunna 

kritiskt granska det han eller hon läser. Och detta skall kunna göras med modern 

teknik samt bok- och bibliotekskunskaper som eleverna förväntas ha (Skolverket 

2011a). För att eleverna skall finna tillförlitlig information finns det källritiska 

principer som de bör använda (Skolverket 2011b, Björkman & Ohlsson 2000, 

Lindqvist & Söderlind 2009). Dessa principer varierar i namn beroende på 

författaren men alla innehåller samma teman och tankesätt. Ett led för att göra elever 

medvetna om dessa principer är skolverkets webbsida Kolla källan(Skolverket 2011a), 

som är ett uppdrag skolverket har fått av regeringen. Även här tas de olika centrala 

delarna om källkritik upp. Dessa centrala delar berör auktoritet, relevans, aktualitet, 

omfattning samt objektivitet. 

2.1.1.1 Auktoritet 

Auktoritet handlar om att man skall kunna se vem författaren är samt att kunna se 

vad författaren har för kvalifikationer som gör han eller hon kompetent nog att 
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producera materialet (Björkman & Ohlsson 2000). Författaren kan även vara del i en 

organisation eller vara en privatperson detta leder till att man kan sätta in författaren 

i en kontext som kan antingen höja eller sänka personens auktoritet inom ämnet. Det 

är även av vikt att se om man kan komma i kontakt med författaren (Björkman & 

Ohlsson 2000, Lindqvist & Söderlind 2009). Detta eftersom man måste kunna 

bestämma källans äkthet. Begreppet äkthet är dock väldigt svårt att bekräfta då även 

inom forskningsvärlden det förekommer fuskande med resultat (Thurén 2005). Det 

har även påkommits att forskare som många ser upp till och känner till har överdrivit 

sina resultat, bland dessa tillhör Gregor Mendel, Isaac Newton och Galileo Galilei 

(Thurén 2005). Således är det upp till individen att bedöma huruvida författaren är 

tillförlitlig eller ej (Skolverket 2011).  

2.1.1.2 Relevans 

Att bedöma relevansen i en text på internet gör man enligt vissa principer skriver som 

är baserade på läsarens egna kunskaper (Björkman & Ohlsson 2000). Detta handlar 

om att läsaren utifrån sina kunskaper skall kunna avgöra huruvida informationen 

verkar vara tillförlitlig eller ej. Läsaren bör även notera om han eller hon finner några 

direkta sakfel i informationen. Detta kräver alltså ett visst mått av invigdhet i det 

ämne som läsaren finner information om. Informationens relevans har ett ökat värde 

då det är granskat av en legitim organisation (Björkman & Ohlsson 2000). Detta 

binder samman relevansen och informationens auktoritet. Det kan även vara värt att 

se huruvida informationen är en primärkälla eller sekundärkälla. Alltså om 

informationen har gått via några personer som har tolkat den, vilket riskerar att 

kontaminera informationen vilket gör att den liknar mindre och mindre 

ursprungsinformationen. Det kan således vara av värde att se om man kan komma till 

primärkällan istället för att gå via sekundära källor (Lindqvist & Söderlind 2009).  

2.1.1.3 Aktualitet 

En aspekt som skiljer sig mellan fysisk information i form av böcker och tidningar 

och den digitala informationen är att den digitala informationen kan konstant 

förändras (Björkman & Ohlsson 2000). På en sida skall det således vara möjligt att se 

när sidan senast uppdaterades. Dessa uppdateringar har att göra med att nytt 

material kan tillkomma eller har tagits bort. På sidor som har länkar är det även av 

vikt att kontrollera dessa för att fastställa om de fungerar eller ej (Björkman & 

Ohlsson 2000, Skolverket 2011b). Man bör även kontrollera när länkarna är senast 

uppdaterade.  

2.1.1.4 Omfattning 

När man läser information oberoende om det är webbaserat eller ej så har den vissa 

begränsningar i sitt innehåll (Björkman & Ohlsson 2000). Man måste således 

bedöma om informationen är tillräckligt omfattande för att tillfredställa det 

informations behov man har. Informationen är även riktad till en viss publik, denna 

publik kan vara allt från barn på förskolan till forskare. Man bör därför vara beredd 

på att all information inte är anpassad för just skolan (Nemeth 2011). Eftersom 

informationen har en viss bredd och ett visst djup bör man därför komplettera 

informationen som varierar med avseende på informationens bredd och djup 
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(Björkman & Ohlsson 2000, Skolverket 2011b). Genom att komplettera 

informationen från andra källor skapas även en helhetsbild som gör att man kan 

lättare bestämma vilken information som är mest lämpad för ens behov 

2.1.1.5 Objektivitet 

Alla webbsidor har ett syfte, och att bestämma detta syfte är av stor vikt eftersom det 

kan avslöja dolda budskap (Skolverket 2011b, Björkman & Ohlsson 2000, Lindqvist & 

Söderlind 2009, Frechette 2005). Syftet med sidan kan vara väldigt varierande. 

Studenter inom den högre utbildningen anser att digitala texter har en generell låg 

auktoritet så vidare de inte är skrivna av ett universitet, högskola eller annan välkänd 

organisation (Nemeth 2011). Allt från att vilja ge objektiv fakta till att provocera med 

olika påståenden. Sidor kan även presentera information på ett kommersiellt sätt, 

men det finns även andra syften. Som ett hjälp i ledet att bestämma huruvida en sida 

är objektiv eller ej är att identifiera om det finns flera olika perspektiv framställda. 

Om det endast finns ett perspektiv är risken överhängande för att informationen är 

vinklad (Björkman & Ohlsson 2000). Även om informationen verkar skriven på ett 

neutralt sätt kan själva webbsidan avslöja om den har ett underliggande syfte. Dock 

bör läsare även vara medvetna om att den grafiska formgivningen kan få läsare att 

fokusera mer på olika stycken eller missa viss text (Frechette 2005).  

2.2 Tidigare forskning 
Här har bland annat två avhandlingar undersökts och dessa är gjorda av Nemeth 

(2011) och Årheim (2005). Dessa två avhandlingar tog upp två helt skilda saker vilket 

har gjort en jämförelse mellan dem båda omöjlig. Nemeths (2011) avhandling 

handlar om hur sju gymnasieelever använder internettexter i olika 

lärandesituationer. Detta gjordes genom att Nemeth gjorde observationer, ljud och 

bildupptagningar. Nemeths resultat visar på att webbsidors utformning spelar stor 

roll för hur eleverna upplever dess reliabilitet. 

Årheims (2005) avhandlning där hon intervjuade gymnasieelever visar hennes 

resultat på att gymnasieeleverna inte har satt något större värde i att åtskilja fakta 

och fiktion i texter. Detta baseras på att eleverna föredrog att läsa berättelser med 

verklighetsbakgrund och att dessa ofta tolkades som fakta, vilket ledde till att de 

förbisåg att det fanns en viss dramatisering i texterna. Detta resulterade i att vissa 

elever tog till sig dessa texter för egna erfarenheter, vilket fick långtgående effekter 

för en elev. Eleven som läst en dokumentärroman hade tagit till sig texten så pass 

mycket att eleven tolkade det han eller hon läst som egna erfarenheter. Boken 

behandlade invandrare från ett icke smickrande perspektiv (Årheim 2005). Eleven 

hade utvecklat negativa attityder gentemot invandrare eftersom eleven inte hade 

bearbetat all den information som boken gav han eller hon. Eleven hade tagit till sig 

informationen och upplevde den som om allt var baserat på elevens egna 

erfarenheter. Detta gjorde att eleven vid senare informationssökning om 

brottsstatistik valde att endast leta efter sådan statistik som visade på en speciell bild 

av invandrare som kriminella (Årheim 2005). Eleven valde sidor med tvivelaktig 

auktoritet och bristande objektivitet. Detta ledde till att eleven genom flera steg valt 
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tvivelaktig information som ej han eller hon fick hjälp att bearbeta med en lärare. 

Med detta fall framhävs vikten av att elever kan kritiskt granska information även i 

privatlivet då information annars kan påverka ens attityd i en negativ riktning. Detta 

leder till att källkritik är en viktig kunskap i ledet att införskaffa information som 

sedan kan bearbetas och bli till kunskap (Lindqvist & Söderlind 2009).  

2.2.1 Uppväxt generationer 

Gunter, Rowlands och Nicholas (2009) och Hoctor (2005) skriver att för att förstå 

dagens elever måste man vara medveten om de skillnader som finns under deras 

uppväxt och för tidigare generationer. Detta kan man göra genom att dela upp 

befolkningen i tre generationer. Google generationen som inkluderar de som är födda 

1994 eller senare. Generation Y som är födda mellan 1978 och 1993 och den sista 

generationen X som inkluderar alla som är född tidigare än 1978. Det som 

kännetecknar Google och Y generationen är att de är uppväxta med internet, speciellt 

Google generationen, vilket har gjort att dessa generationer har lättare att ta till sig 

information och användningen av internet som resurs för olika aktiviteter. Det har 

visat sig att dessa generationer även förlitar sig mer på internet som källa än vad 

generation Y gör. 

2.2.2 Literacy 

I mitt sökande av tidigare forskning har jag bekantat mig med det engelska begreppet 

literacy. Literacy tolkas ofta som en kompetens i läs- och skrivkunnighet, vilket är ett 

snävt begrepp (Frechette 2002, Nemeth 2011). Vidare skriver Nemeth att detta 

begrepp används speciellt i PISA-undersökningarna då man kan mäta och jämföra 

resultat runt begreppet literacy. Detta synsätt resulterar i att man ser literacy som en 

intellektuell förmåga som alla har, dock i varierande skala. Dock används inte 

begreppet endast i denna form, utan tilläggs ibland ett prefix (Francke, Sundin & 

Limberg, 2010). Exempel på dessa prefix är digital, media, visuell, teknologi, 

kommunikation eller som i fallet med denna studie, information. Alltså kommer det 

centrala begreppet i denna rapport att vara informations literacy. 

Begreppet informations literacy är ett brett begrepp och vid flertalet tillfällen försökts 

att definieras (Cambell 2005).  Det finns således flera olika definitioner av 

informations literacy och denna rapport kommer att utgå från en definition som är 

skapad av America Library Associatinon, ALA. ALA:s definition kommer även in på 

Gustafsson Åmans (2009) definition av informations literacy. Cambell skriver att 

ALA:s definition är ”To be information literate, a person must be able to recognize 

whan eller hon information is needed and have the ability to locate, evaluate and use 

effectively the needed information.” (Cambel 2008). Informations literacy handlar 

således om att personen vet om när han eller hon behöver finna information samt 

vart denna information finns tillgänglig (Cambell 2005, Gustafsson Åman 2009, 

Heider 2009, Allen 2007, Kong 2008). Han eller hon vet även hur denna information 

skall effektivt användas samt hur tillförlitlig den är. Informations literacy är således 

inte uteslutande en teknisk kunskap om hur informationsteknik används utan 

handlar mer om förståelse och användning av den. Detta resulterar att informations 
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literacy är på sätt och vis de källkritiska aspekterna som har omsatts i praktiken men 

med ännu fler aspekter om hur när och var man handskas med information, och då 

speciellt på internet. Denna definition är bred vilket resulterar i att den är 

inkluderande (Cambell 2005). Detta ger fördelen att information kan vara mer än 

endast det som är nerskrivet. Detta innefattar bilder och layout vilket är något man 

mycket väl kan stöta på, på olika webbsidor. Bilder, text och layout bildar en helhet 

som Nemeth (2011) kallar för design. Hur en webbsida är designad kommer att 

påverka hur läsaren tar till sig informationen och gör den till sin egen. Designen på 

en webbsida innefattar även hur texten uttrycks språkligt, alltså om det är specifikt 

pedagogiskt eller om den är utformad för en specifik grupp vilket kan göra att sidan 

använder mycket fackuttryck. Alltså kan en webbsidas design påverka hur människor 

tar till sig informationen till sådan grad att två människor som läser och ser samma 

sak uppfattar det på två helt olika sätt. 

Nemeth (2011) skriver i sin avhandling om gymnasielevers användning av texter 

hämtade från internet och hur dessa används för att skapa en lärandesituation. 

Tidigare forskning har belyst att litteratur måste förstås i sin ämneskontext, 

fackspråk, då denna kan utgöra en språkbarriär för vissa elever, och att dessa sedan 

klassas som lågpresterande fastän att de endast har språksvårigheter. 

2.2.3 Lässtilar 

Nedan kommer jag kort att nämna lite om läs stilar och att de traditionella läs 

stilarna skiljer sig från dem läs stilar som krävs för att kunna navigera sig fram på 

internet, och all den information som finns där. I PISA-undersökningen 2009 skrivs 

det att när man läser digitala texter krävs det att man skummar igenom stora 

mängder text och bedömer dess trovärdighet. Även kritiskt tänkande är en vital del 

för att kunna använda en text skriver skolverket (2010b). 

Lin, Robertson och Lee (2009) skriver att det finns en skillnad mellan den generation 

som har växt upp med den nya median, internet, runt sig och den generation som har 

vuxit upp utan den. Dessa generationer väljer Lin et al. att beskriva som digitalt 

infödda respektive digitala immigranter. Denna skillnad i om man är uppvuxen med 

den nya median eller ej kan påverka ens kognitiva mönster (Lin et al., 2009). Dessa 

mönster resulterar i att den generation som är uppväxt med internet har större 

tendenser att kunna multitaska, alltså att kunna ha flera bollar i luften, än den andra 

äldre generationen. Att den nya generationen visar preferenser att multitaska gör att 

deras internet användning kan se annorlunda ut, vilket då ger upphov till olika läs 

stilar beroende på om man utnyttjar multitasking eller ej. Forskning visar även på att 

multitasking gynnar inlärning (Lin et al. 2009). 

I en fallstudie där en person observerades kartlade Nemeth (2011) hur personen 

använde en speciell lässtil speciellt anpassad för att kunna navigera sig genom stora 

mängder information på internet. Denna lässtil utmärkte sig då personen sökte 

information på en webbsida så var det första han eller hon gjorde var att kontrollera 

att sidan har relevant information, detta gjordes ytligt och snabbt. När detta var gjort 

undersöker han eller hon utformningen på hemsidan, med avseende på typsnittet 
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samt skriftens storlek. Vidare när dessa parametrar var mötta sökte han eller hon 

efter nyckelord. Nemeth påpekar att de olika lässtilar som existerar varierar med 

avseende på läsvillkoren.  

2.2.4 Centrala webbsidor 

I denna rapport kommer fokus att ligga på olika webbsidor som tas upp som viktiga 

sidor i forskningsvärlden. Dessa webbsidor är Google och Wikipedia.  

Nemeth (2011) skriver att internetsidor är påverkade i flera led. Detta beror på att ett 

led påverkar nästkommande vilket i sin tur påverkar nästa led. Samhället påverkar 

skolan genom att utöva politisk styrning i form av lagar och styrdokument men även 

vilka traditioner som skolan har när det kommer till skriften som kultur. Den sociala 

praktiken berör hur läraren formulerar uppgifter och skriftliga anvisningar. Dessa 

anvisningar påverkar eleven och hur denna kan tolka uppgiften. Slutligen skriver 

Nemeth att utifrån elevens situation tolkar eleven internetsidan. Dock skall inte 

glömmas att internetsidan även är en del av alla dessa olika delar vilket resulterar i 

att sidan har en egen historia som påverkats annorlunda gentemot elevens situation 

även om de går in i varandra till stor del. Detta betyder, skriver Nemeth, att man bör 

ha i åtanke att alla internetsidor inte är skrivna för just skolkontexten. Nemeth 

skriver vidare att det inte endast är utifrån och in som påverkar modellen, alltså att 

praktiken påverkar situationen. Det sker även åt andra hållet genom att 

internetsidans information påverkar situationen vilket påverkar praktiken. 

 

Figur 1: Figuren visar hur de olika instanserna påverkar varandra med fokus på 

internetsidan. 

Årheim (2005) skriver att flera av hennes informanter är selektiva i sitt 

informationssökande. Dock beror detta selektiva sökande på olika saker. En elev är 

selektiv för att inte hitta information som går emot sin bild av verkligheten utan vill 

endast förstärka, och hitta förklaringar till varför världen ser ut som eleven upplever 

den. En annan informant har angivit att han eller hon blir för stressad då 

informationen blir överväldigande i sitt antal och väljer då att istället sluta ta del av 
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informationen. Informationen som eleverna hänvisar till kommer huvudsakligen från 

massmedia och politiska webbsidor. 

2.2.4.1 Google 

Att det både inom svenskan och engelskan har uppkommit orden ”to google” och ”at 

googla” är ett tecken på hur stor Google har blivit (Cambell 2005, Hoctor 2005), detta 

är även något som får stöd av Swanson & Green (2011) som skriver att under april 

2010 noterade Search Engine Watch att Google stod för 71% av alla sökningar som 

gjordes. Men vad gör egentligen Google? Google är en sökmotor som är både en meta 

och indexerad tjänst (Björkman & Ohlsson 2000). Med begreppet indexerad tjänst 

menar man att sökmotorn söker en enorm mängd webbsidor efter just det sökord, 

eller sökorden, som du skrev in i sökmotorn. Dock kommer dessa sidor som matchar 

sökningen inte komma upp i någon specifik ordning utan kommer istället att listas 

helt slumpvis. Dock betyder meta tjänst att sökmotorn även rankordnar webbsidorna 

i den ordning som de har blivit länkade. Detta är just fallet med Google. Just denna 

sorts sökmotor lämpar sig väl till sökandet av företag, föreningar, produkter och 

personer. Men är mindre lämpligt då sökningen rör specifika begrepp (Björkman & 

Ohlsson 2000). Swanson & Green (2011) påpekar att en av anledningarna till att 

Google har blivit så stor som det är idag har att göra med dess layout, mer specifikt 

med hur sökrutan är placerad.  

2.2.4.2 Wikipedia 

Martineau och Boisvert (2011) hävdar att Wikipedia är den fjärde mest besökta 

webbsidan 2009 då sidan hade 65 miljoner besökare varje vecka. Martineau och 

Boisvert (2011) hävdar att Wikipedia är här för att stanna varvid man bör bekänna 

dess styrkor och svagheter för att kunna utnyttja det. Martineau och Boisvert (2011) 

fick fram i sina resultat att studenter som tillhör Google-generationen även de kände 

att de lärde sig något om Wikipedia när de jobbade med en uppgift som handlade om 

att göra en artikel som skulle vara lämplig för Wikipedia.  

Wikipedia är en encyklopedi på internet som skapades 2001. Detta innebär att 

Wikipedia är ett uppslagsverk som behandlar alla möjliga ämnen i form av artiklar. 

Dessa artiklar kan vem som helst läsa och vem som helst kan skriva dem 

(Hjalmarsson 2009, Ayers, Matthews & Yates 2008). Aspekten att just vem som helst 

kan skriva dessa artiklar är något som många elever inte är medvetna om (Francke, 

Sundin & Limberg 2010). Dock när de blir det resulterar det i minskad användning av 

Wikipedia eller ändrat beteende såsom ökad reflektion om referenserna samt kritiskt 

granskande av artiklarna. År 2008 fanns det över 2 miljoner artiklar på Wikipedia 

och antalet artiklar beräknas vara en bra bit över tre och en halv miljon år 2012. En 

vanlig artikel i Wikipedia har en storlek på cirka 500 ord, dock tenderar de flesta 

artiklar att bli längre, ju längre tid de har funnits på Wikipedia. Många har den synen 

att man kan ändra eller skapa nya artiklar hur som helst på Wikipedia men det är en 

sanning med modifikation. Varje gång en artikel förändras på ett eller annat sätt så 

sparas ett utkast av det, detta för att göra det möjligt att kunna återskapa materialet 

om någon försöker förstöra det genom att ta bort hela artiklar. Det finns även många 
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regler och policys vilket inkluderar att vissa artiklar är stängda för förändring, då 

man är rädd för vandalism av artiklarna (Wikipedia 2011, Ayers, Matthews,& Yates 

2008). Även om vem som helst kan skapa en artikel så kan även vem som helst flagga 

artikeln om den verkar vara baserad på falsk fakta, eller andra anledningar som går 

emot Wikipedias policys. Här spelar referenser en stor roll för att fastställa 

sanningshalten i en artikel. Tre av Wikipedias policys har sådan central roll att 

Wikipedia troligtvis inte hade existerat utan de. En handlar om att alla artiklar skall 

ha referenser som gör artikeln verifierbar. Den andra policyn handlar om att artikeln 

inte får vara baserad på originell forskning, detta hör ihop med verifierbarheten. 

Forskningen har även kravet på sig att det måste ha blivit publicerat via en tredje 

part, detta för att fastställa att det som står inte är originellt. Den tredje centrala 

policyn handlar om att alla artiklar skall ha ett neutralt förhållningssätt till det som 

tas upp i artikeln. Dock bör man minnas att Wikipedias artiklar är under konstant 

uppbyggnad vilket kan resultera i att det inte alltid står referenser till alla artiklar. 

Denna syn på artiklarna som något som alltid förändras och kan byggas på reflekterar 

synen på kunskap som något föränderligt. Detta har resulterat i att det finns tusentals 

med artiklar som har blivit flaggade för bristande referenser. I vissa fall kan det även 

vara svårt att finna bra referenser (Ayers, Matthews,& Yates 2008).  

Eftersom Wikipedia har hård policy om neutralitet kan vissa artiklar handla om 

ämnen som kan chockera människor. Detta handlar speciellt om artiklar om 

sexualitet och religion (Ayers, Matthews & Yates 2008). Detta kan även utgöra en bra 

grund att läsa om kontroversiella eller rent ut av upprörande ämnen. Här är det även 

vanligt att artiklarna ofta redigeras då de handlar om de sociala vetenskaperna har en 

högre nivå av modifikation än vad dem natur inriktade vetenskaperna har (Martineau 

& Boisvert (2011)). 

Ayers, Matthews & Yates (2008) och Martineau & Boisvert (2011) skriver att 

Wikipedia är lämpat för elever att snabbt kunna skapa en översiktsbild på området 

som undersökts. Vid användningen av Wikipedia skriver Swanson & Green (2011) att 

många elever är mer vana vid att använda Wikipedia än bibliotekens egna 

sökmotorer. Dock poängterar Ayers, Matthews & Yates (2008) samt Martineau & 

Boisvert (2011) att Wikipedia inte skall användas som en ensamstående källa, utan 

istället använda de referenser som Wikipedia har listat i artikeln eleven läst. Skolor 

har ofta valt en av två vägar vid användningen av Wikipedia. Antingen förbjuder man 

användningen av Wikipedia som skolmaterial eller utnyttjar man Wikipedia för att 

lära elever om kritiskt tänkande samt att låta eleverna se på Wikipedia som en sida 

som kan ge de en översiktsbild som de sedan får komplettera (Hjalmarsson 2009, 

Ayers, Matthews & Yates 2008). De skolor som har valt att förbjuda användningen av 

Wikipedia kan få olika reaktioner från eleverna. Eleverna kan sluta att helt använda 

Wikipedia eller mer troligt, endast sluta referera till Wikipedia men fortfarande 

använder den (Ayers, Matthews & Yates 2008).  
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3 Metod 

I denna rapport är det eleverna och deras svar som står i fokus i denna undersökning. 

Det är elevernas beteenden och inre tankar som utforskades vilket resulterade i att 

metoden som användes var den kvantitativa metoden, strukturerat frågeformulär. 

För vidare läsning om motiveringen och diskussionen om valet av metod hänvisar jag 

till metoddiskussionen. 

3.1 Forskningsstrategi 

De två huvudinriktningar för att angripa ett problemområde är att antingen använda 

en kvalitativ eller kvantitativ metod. Kvantitativ metod handlar om att resultaten 

skall kunna analyseras statistiskt, alltså att svaren som man får från informanterna 

går att omvandla till tal (Denscombe 2009, Stukát 2005). Detta minimerar risken för 

att forskarens egna tankar och ideer influerar resultatet. Detta gör att kvantitativa 

studier ofta används då man vill förklara och dra säkra slutsatser. Detta leder till att 

kvantitativ forskning får breda och generella resultat, men kan sakna djup i sina 

slutsatser (Stukát 2005). De metoder som ofta används är enkäter och observationer, 

men kan även vara vilken annan metod som helst om den är anpassad på rätt sätt. 

Denscombe (2009) framhäver att kvantitativ forskning får lika bra resultat som 

insamlingsmetoden var, vilket resulterar i att om metoden är dåligt genomtänkt 

kommer även resultaten att vara sämre. Kvantitativ forskning lämpar sig för stort 

antal informanter vilket resulterar i att resultaten har en tillförlitlighet (Stukát 2005). 

Denna tillit skapas då man använder statistisk signifikans som bevis för ens resultat. 

Kvalitativ forskningen handlar mer om småskalig forskning då ofta intervjuer eller 

observationer används. Dessa används för att kunna tolka komplexa sociala 

situationer. I dessa komplexa situationer kan forskare som använder samma metoder 

komma fram till helt olika resultat vilket även är accepterat. Dock kan kvalitativ data 

vara mindre representativt då det är färre informanter som används. Men om den 

kvalitativa undersökningen är bra genomförd kan resultaten vara generaliserbara 

(Denscombe 2009, Stukát 2005). Eftersom det är komplexa situationer som 

undersöks kommer även resultatet att vara komplext och svåranalyserat. Detta 

resulterar i att forskaren riskerar att ha förbiseende med eventuella anomalier som 

kan förekomma. Vid dessa förbiseenden kan forskaren ha förenklat förklaringen för 

mycket. Detta leder vidare till att diskutera analysen. Analysen i en kvalitativ studie 

tar generellt sett längre tid än analysen i en kvantitativ studie (Denscombe 2009, 

Stukát 2005). Stukát (2005) skriver att vid valet av metod kan man inte endast gå 

efter sin magkänsla, utan man måste kunna motiverar varför en viss metod är 

lämplig. 

Några viktiga krav jag ställde på denna undersökning var: 

 Innefatta ett stort antal informanter, detta för att kunna skapa en helhetsbild 

av området som är reliabelt. Detta leder till att resultatet är generaliserbart. 

 Tidseffektiv analys med avseende på antalet respondenter. Detta har att göra 

med att om det är ett stort antal informanter måste man dra ner tiden det tar 

att analysera varje informants svar. 
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 Duplicerbar metod. Alltså att någon annan skall kunna utföra samma metod 

och få liknande resultat, vilket även är ett tecken på hög reliabel metod. 

Dessa krav resulterade i att valet blev en kvantitativ metod. 

Valet att göra en kvantitativ studie gjordes även med omtanke på att de flesta 

forskningar som har gjorts inom ämnet är baserade på kvalitativa metoder, som 

sällan har generaliserat sina resultat. Då detta även är ett ämne under konstant 

förändring krävs det att kunskapen om det uppdateras kontinuerligt vilket denna 

undersökning då bidrar till att göra. Tillsammans bildar dessa olika aspekter upp de 

kännetecken som finns för surveyundersökningar. Alltså att undersökningen är bred, 

omfattande, studerar en viss tidpunkt och använder sig av empirisk forskning 

(Denscombe 2009). 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Bland de olika metoder som man kan välja då man genomför en surveyundersökning 

är att genomföra en enkätundersökning (Denscombe 2009). Detta i ljuset av att 

undersökningen skall belysa elevers inställningar kring användandet av internet. För 

att minska risken för min påverkan över elevernas svar valdes en metod som 

minimerar kontakten mellan mig och informanterna. En bedömning gjordes att 

eleverna kan ha ändrat beteende om de blivit observerade då de känt att det inte var 

anonymt. För att öka deras känsla av anonymitet valdes istället användningen av ett 

frågeformulär. Frågeformulären var utformade enligt en kvantitativ modell med 

flersvars frågor. Eftersom frågorna var av typen flersvarsfrågor och det inte fanns 

några öppna frågor leder detta till att svaren som fås är begränsade (Denscombe 

2009). Med avseende på tiden genomfördes enkätutdelningen med hjälp av elevernas 

lärare. Lärarna delade ut och skickade tillbaka enkäterna när de var ifyllda. Lärarna 

var även insatta i att de inte fick studera svaren på enkäterna, eftersom anonymiteten 

spelade stor roll för denna undersökning. Eftersom jag inte var där utan endast 

uppmanade lärarna att inte titta så tar jag deras ord på att de inte gjorde det. 

Eleverna hade innan informerats, muntligt av mig, vad undersökningen handlade om 

och att deras ärliga svar var av stor vikt för att få bra resultat. De informerades om de 

etiska principer, med extra fokus på anonymiteten. Frågeformulären finns att 

beskåda i bilaga 1. 

3.2.1 Strukturerad enkätundersökning 

Frågeformuläret är utformat så det uppfyller de krav som ställs för att det skall 

klassas som ett forskningsmässigt frågeformulär. Dessa krav som Denscombe (2009)  

skriver om handlar om tre olika aspekter. En aspekt rör sig om att frågorna måste 

kunna analyseras. Frågornas uppgift är således inte att förändra informantens attityd 

utan endast observera och kartlägga den. Den andra aspekten är att alla informanter 

läser exakt samma fråga, detta leder till att man får ett mer konsekvent svar som kan 

jämföras och bearbetas. Den sista aspekten som måste uppfyllas är att man går till 

primärkällan för informationen som sökes. I fallet med denna rapport handlar det om 
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att jag ville undersöka elevers användning av internet och därför var eleverna 

primärkällan för denna undersökning.  

Enkäten började med lättare frågor, detta för att sakta leda in informanten i tänket 

att besvara alla frågor. Genom att börja med lätt frågor bildas ett flyt för informanten 

att svara på frågorna och det blir ingen tröskel för informanten (Denscombe 2009, 

Stukát 2005) att ta sig över i fråga om motivation. Vid användandet av personliga 

frågor som inte är av problematisk art leds informanten in på ett spår som gör att han 

eller hon svarar sanningsenligt (Stukát 2005) utan att tveka. Efter att informanten 

svarat på dessa inledande frågor kommer frågor som kan vara mer intima och 

känsliga. Dock med hjälp av denna ledande teknik och anonymiteten bör inte detta 

vara något problem. Vid användandet av en strukturerad enkät har frågorna ett x-

antal givna svar. Detta leder till en begränsning i vad informanterna kan svara och 

påverkar då indirekt hur komplicerade frågor som går att ställa (Denscombe 2009). 

Fördelen med att ha strukturerade frågor gör att de lätt kan kvantifieras och jämföras 

mot varandra. Begränsningen med strukturerade enkätfrågor är att informanten inte 

finner svarsalternativen perfekt representativa för informantens egen uppfattning.  

Således tvingas informanterna att böja sina svar för att de skall passa in på frågornas 

fixerade svar.  

För att en enkätundersökning skall bli lyckad krävs det välformulerade frågor 

(Denscombe 2009). Att formulera bra frågor är dock väldigt svårt. Frågorna kan 

beröra forskningsfrågorna direkt eller indirekt. Detta beror på hur känsliga frågorna 

är, vid känsliga frågor är det lämpligt att ställa indirekta frågor. Även om det inte är 

väldigt känsliga ämnen som berördes i enkäten var det dock tillräckligt 

kontroversiella frågor för att vissa frågor skulle bli mer indirekt utformade. Detta var 

fallet med uppgift nio som berör elevers prioritering. Frågorna skall direkt kunna ge 

svar på forskningsfrågorna och bör hållas så kort och koncist som möjligt 

(Denscombe 2009, Stukát 2005). Detta leder till att man undviker att använda sig av 

upprepande frågor eller frågor som inte är direkt relevanta för forskningen.  

Enkäten hade tre genomgående teman som speglade forskningsfrågorna. Frågorna 

varierade i svårhet att besvara och således sattes det tema som hade intuitiva svar 

först medans det tema som hade djupare frågeställning sist. Antalet frågor 

begränsades även för att kunna få plats på ett pappersark. Detta för att hålla 

motivationen uppe då informanterna ser att det är ett överskådligt antal frågor. 

3.3 Urval 

För att kunna prata om vilket urval jag har gjort måste först bestämmas vad det är för 

population som har undersökts. Med begreppet population skriver Denscombe 

(2009), Stukát (2005) och Teorell och Svensson (2007) menas de personer som 

innefattas av resultaten. Populationen i den här undersökningen var en 

gymnasieskola i mellan Sverige och har runt 1300 elever. Skolan är kommunalägd 

och multikulturell. Utifrån denna population delades den upp i två strata, alltså 

delgrupper. Dessa delgrupper är uppdelade utifrån vilket program eleverna går i. 

Programmen är antingen högskoleförberedande eller ej. De som är 
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högskoleförberedande kallas här för teoretiska program medans de som inte är 

högskoleförberedande är de praktiska programmen. Undersökningen användes sig av 

tre olika klasser där två av klasserna läste på ett praktiskt program, samt gick andra 

respektive tredje året på programmet. Den tredje klassen gick andra året på ett 

teoretiskt program. De praktiska klasserna gick på omvårdnadsprogrammet som var 

klart kvinnodominerande. Detta gjorde att det var ytterst få män som svarade på 

enkäten och gick på omvårdnadsprogrammet vilket resulterade i att det inte gick att 

genomföra en jämförelse mellan könen. Omvårdnadsklasserna kallas i 

undersökningen för OP2 och OP3. Talet står för vilket år i deras utbildning de är i. 

OP2 innefattade 28 informanter medan OP3 bestod av 16 informanter. Den 

teoretiska klassen, som var en naturvetenskaps programs klass, var mer heterogen i 

sin komposition med hänsyn på kön. Vidare kallas denna klass för NV2 och bestod av 

23 informanter. Totalt var det 67 informanter som deltog i undersökningen, vilket 

motsvarar lite mer än 5 % av populationen. Det var totalt 5 elever som inte svarade på 

enkäten. 

Vid ifyllnaden av sista enkätfrågan visade det sig att några elever hade svarat på ett 

sådant sätt att deras svar inte gick att använda. Det resulterade i ett bortfall av 7 

informanter från OP2, 3 från OP3 och 2 från NV2. Denna fråga kallas fråga 9 i 

enkäten. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Alla informanters svar sammanfattades i Excel där varje klass fick sin egna 

färgkodning. Detta för att överskådligt kunna identifiera vilken klass som har gett 

vilket resultat. Vidare fixades nya kategorier med avseende på vilket program 

eleverna läste. Dessa fick även en unik färgkodning. 

Frågornas utformning har varierat vilket har gett upphov till att deras svar ligger på 

olika nivåer. Frågorna ett till åtta har gett svar som ligger på nominalskalnivå medan 

fråga 9 ligger på intervallskalnivå. Med begreppen nominalskalnivå menas att svaren 

endast kan sorteras in i olika grupper. Dessa grupper är inte ordnade efter någon 

sorts ordningsföljd (Denscombe 2009). Detta skiljer sig från fråga nio som inte bara 

kan ställas upp i ordningsföljd, men även att varje steg är lika stort i ordningsföljden. 

Detta eftersom informanterna fick numrera sina val med talen ett till fem. Detta är 

dock en simplifiering för att göra det mätbart då vissa alternativ kan ha prioriterats 

lika eller närmare varandra än andra. Detta är dock något som noterades men blev 

åsidosatt. Talen som eleverna skrev på fråga nio blev inverterade för att lättare 

betraktas. Detta blev en följd av att de borde ha inverterats redan i enkäten så 5 var 

talet för det som prioriterades högst istället för ett. Då fråga nio var av djupare 

karaktär gick det även att ta fram mer varierande statistiska fakta om den så som 

medelvärde. Då det handlar om ett fixt antal tal som eleverna fick placera ut är inte 

standard avvikelse intressant utan istället hur elevernas rangordning av dem olika 

prioriteringar. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 

I denna del tas de olika perspektiven reliabilitet och validitet upp och huruvida dessa 

påverkar om resultatet är generaliserbart. Vissa aspekter om detta tas upp under 

metoddiskussionen, såsom vad skulle kunna vara annorlunda samt vad som var bra.  

3.5.1 Reliabilitet 

Teorell och Svensson (2007) och Stukát (2005) skriver att om en undersökning 

innefattar inga ostrukturerade fel så har undersökningen god reliabilitet. Det man 

menar med osystematiska mätfel är att mätfelen uppträder på ett slumpvist sett som 

leder till att  svarsalternativen kan bli mer godtyckligt tolkade vilket är negativt. 

Teorell och Svensson (2007) påstår att det är vanligt vid användandet av olika 

attitydskalor. Till exempel om två personer skall beskriva hur glada de känner sig på 

sitt jobb på en skala från 1 till 100 där 1 är ingen glädje alls och 100 är maximal 

glädje. Båda personerna kan känna samma mängd glädje men de kanske fyller i 

svaren 65 och 85 eftersom det är svårt att mäta något sådant. Detta ger en låg 

reliabilitet. Vilket kan leda till att resultaten över- och/eller underskattas då dessa 

felmätningar förekommer. 

 

Figur 2: Figuren visar en måltavla där mitten motsvarar en korrekt mätning. De röda 

prickarna motsvarar de faktiska mätningarna i ett påstått exempel där man har hög 

reliabilitet men låg validitet, alltså att mätningarna blir väldigt lika men att de mäter 

fel sak. Baserat på en figur av Teorell och Svensson (2007). 

I fallet med denna undersökning används en enkät med tämligen obefintligt utrymme 

för personlig tolkning av svarsalternativen, i värsta fall markeras svarsalternativet 

”vet ej”. Utifrån detta påstår jag att undersökningen har hög reliabilitet. 

3.5.2 Validitet 

Teorell och Svensson (2007) och Stukát (2005)  skriver att om en undersökning inte 

har några systematiska fel så leder detta till att undersökningen har hög validitet. 

Med systematiska fel avser man fel som upprepar sig på ett förutsägbart sätt. Alltså 

att man mäter fel sak. Detta leder till att resultaten kan över- och/eller underskattas 

precis som vid fel vid reliabiliteten. Ett exempel på detta är att om man vill mäta om 

ett land är demokratiskt så ser man undersöker om landet håller bland annat 

presidentval eller liknande val. Detta blir dock ett systematiskt fel eftersom valen kan 

vara endast till för synens skull. Alltså sker ett systematiskt fel. 
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Figur 3: Figuren visar en måltavla där mitten motsvarar en korrekt mätning. De röda 

prickarna motsvarar de faktiska mätningarna i ett påstått exempel där man har hög 

validitet men låg reliabilitet, alltså att mätningarna mäter det de skall men att de inte 

ger ett sammanställande resultat då spridningen är tämligen hög. Baserat på en figur 

av Teorell och Svensson (2007). 

Jag har inte kunnat notera något systematiskt fel i enkätundersökningen vilket då 

innebär att undersökningen har hög validitet. 

3.5.3 Generaliserbarhet 

Studien har relativt många informanter vilket gör att resultatet har goda chanser att 

generaliseras till att gälla hela skolan. Dock tveksamt om det går att generalisera i 

större utsträckning då det var endast en skola som undersöktes. Då skolan var 

kommunal med hög multikulturellitet kan resultaten vara generaliserbara till skolor 

med liknande drag. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Denna undersökning har tagit hänsyn till forskningsrådets fyra huvudkrav 

(Vetenskapsrådet 2011). Dock har extra fokus legat på samtyckes- och 

konfidentialitetskravet, detta för att säkerställa att informanterna känner sig 

tillräckligt trygga för att svara helt ärligt på enkäten. 

3.6.1 Informationskravet 

Informanterna informerades i förväg om vad enkäterna handlade om och att det var 

anonymt. Informanterna fick det även förklarat för sig att det var frivilligt att fylla i 

enkäten och att de kunde dra sig ur om de så önskade medan de fyllde i enkäten. 

Informanterna fick vidare information att efter dem lämnat in enkäten var det inte 

möjligt att dra tillbaka sin medverkan, då det inte längre gick att identifiera vem som 

lämnade in vilken enkät. Informanterna fick även information att de kunde få tillgång 

till resultatet när detta var sammanställt. Informanterna blev informerade att deras 

lärare, eller annan person som ej jobbar med rapporten, ej kommer att få se 

enkäterna. Detta för att säkerställa den personliga säkerheten för informanterna. 

3.6.2 Samtyckeskravet 

Informanterna tillfrågades innan de fyllde i enkäterna huruvida de ville delta eller ej, 

det påpekades även att de kunde börja fylla i enkäten men sedan avbryta om de ville 

det. Frågorna som fanns på enkäten innehöll inga frågor som skulle kunna leda till 

skada för informanten. Eftersom eleverna var över 15 år behövdes inte 

vårdnadshavande kontaktas.  
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3.6.3 Konfidentialitetskravet 

Den information som togs av informanterna var vilken årskurs och klass de går i samt 

kön. Ingen vidare information togs om informanten vilket bidrar till att öka 

informanternas anonymitet. 

3.6.4 Nyttjandekravet 

Alla uppgifter som insamlats hålls inom forskningen. Eleverna kan ta del av 

forskningsresultatet som kom fram av undersökningen, dock kommer ej myndigheter 

att kunna använda dessa forskningsresultat emot någon av deltagarna.   
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4 Resultat 

Här kommer att presenteras de olika resultat som denna undersökning har kommit 

fram till. Resultaten presenteras med hjälp av diagram som innefattar 

sammanställningar av en eller flera frågor. Svaren har bearbetats för att visa alla 

informanters gemensamma svar samt svaren då de är uppdelade efter program. 

Generellt sett gäller att, när de har räknats ihop tillsammans, n=67. ”n” står för 

sample size eller på svenska, provstorlek. För teoretiska programmet, förkortat Teo., 

gäller n=23 medan för praktiska programmet, förkortat Pra., gäller n=44. Om annat 

gäller framgår det i diagrammet. Alla diagram använder samma färgkodning, ljuslila 

för de gemensamma svaren, ljusblå för det praktiska programmet och orange för det 

teoretiska programmet. Alla procentsatser har avrundats till heltal.  

För att visa på de viktiga resultaten och framhäva dess vikt kommer några analyser 

att finnas här. Dock kommer huvudparten av analyserna finnas i 

diskussionsavsnittet. 

Besvarandet av forskningsfrågorna finns i sammanfattningen, detta då det är 

komplicerade mönster som analyseras och för att göra det mer lättläsligt samt 

överskådligt på detta sätt.  

4.1 Informationssökning privat och i skolan 

Här kommer resultaten som handlar om informationssökning att behandlas. 

Frågorna handlar om eleverna använder Google/Wikipedia i skolan samt privat. 

Tabell 1: I diagrammet visas elevernas användning av Google och Wikipedia både i 

hemmet samt skolan. Talen är angivna i procent 

 
Ja Nej Ibland 

   
Tillsammans 

Google, hemma 72 0 28 

Google, skola 76 0 24 
Wikipedia, 
hemma 31 17 52 
Wikipedia, 
skola 33 13 54 

   
Praktiska programmet 

Google, hemma 66 0 34 
Google, skola 70 0 30 
Wikipedia, 
hemma 23 25 52 
Wikipedia, 
skola 27 18 55 

   
Teoretiska programmet 

Google, hemma 83 0 17 
Google, skola 87 0 13 
Wikipedia, 
hemma 48 0 52 
Wikipedia, 44 4 52 
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skola 
 

4.1.1 Google användning 

Det framgår klart att alla informanter oavsett program använder sig av Google både i 

skolan och i hemmet. Dock finns det en större variation i hur mycket Google 

användes, både i skolan och i hemmet. Detta tyder på att de elever som svarat Ibland 

finner information på mer varierade sätt. Således är eleverna på det praktiska 

programmet mer varierade i sin informationssökning än vad eleverna vid det 

teoretiska programmet är. Med detta bör även belysa att det finns en antydelse till att 

eleverna ökar användandet av Google som informationskälla när de kommer in i 

skolmiljön, detta oberoende av vilket program de går på. Detta antyder att det finns 

underliggande attityder som tyder på att eleverna anser att internet är ett bra verktyg 

för att finna tillförlitlig information från. Generellt sätt gäller att alla elever använder 

sig av Google vid informationssökning både i hemmen och i skolan, dock varierar 

deras användning från ibland till ofta.  Var fjärde elev använder sig sporadiskt av 

Google både i hemmet och i skolan, medan resterande tre fjärdedelar använder sig 

ofta av Google. Användningen är större i skolan än i hemmen, denna skillnad är dock 

liten.  

4.1.2 Wikipedia användning 

Vid användningen av Wikipedia framkommer stora skillnader mellan programmen. 

De mest kritiska kommer från de praktiska programmen där endast var fjärde elev 

använder sig ofta av Wikipedia, både i hemmet och i skolan. En fjärdedel säger sig 

inte alls använda sig av Wikipedia hemma fast ibland i skolan. Medans hälften av 

eleverna påstår sig använda Wikipedia sporadiskt både hemma och i skolan. Detta 

skiljer sig markant från hur de elever som går det teoretiska programmet förhåller sig 

till Wikipedia. Här använder nästan uteslutet alla Wikipedia i skolan, samtidigt 

använder alla Wikipedia i hemmet. Dock varierar användandet då varannan elev 

använder det ofta, medans resterande hälft använder det mindre. Dock skiljer sig här 

några elever på det teoretiska programmet som framhäver att de inte använder 

Wikipedia i skolan men gör det i hemmet. Alltså fler använder Wikipedia hemma än i 

skolan. Detta är en aspekt som inte finns hos eleverna som läser på det praktiska 

programmet, dock är det fler som är kritiskt inställda till Wikipedia på det praktiska 

programmet än på det teoretiska. Generellt sett gäller att mer än 80 % av alla elever 

använder sig av Wikipedia i skolan och hemma. 

4.2 Föreställningar 

Detta avsnitt handlar om elevernas föreställningar både om vad som finns på internet 

samt hur Google fungerar. 

Tabell 2: I tabellen visar elevernas svar på de tre frågorna A), B) och C).  Fråga A) och 

B) hade tre svarsalternativ och fråga C) hade 5 svarsalternativ. A) Frågan handlar om 

eleverna anser sig finna all information på nätet. B) Frågan handlar om eleverna tror 

det är möjligt att lägga upp vad som helst på internet. C) Frågan handlar om eleverna 
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tror att vid en sökning på Google att alla sidor innehar den sökta informationen. 

Talen som anges beskriver fördelningen i procent 

A) Ja Nej Vet inte 
 Til. 57 19 24 
 Pra. 55 11 34 
 Teo. 61 35 4 
 B) Ja Nej Vet inte 
 Til. 64 14 22 
 Pra. 57 14 29 
 Teo. 78 13 9 
 C) Ja Nej Ibland Vet inte 

Til. 5 70 18 7 

Pra. 7 64 20 9 

Teo. 0 83 13 4 
  

Mer än varannan elev upplever att han eller hon får sina informationsbehov stillade 

av internet. Här framkommer även en intressant skillnad mellan det teoretiska och 

det praktiska programmet. De på det teoretiska programmet uppvisar större tro på 

att finna all information samtidigt som det är här som de flesta skeptiska eleverna 

finns. Detta kan jämföras med det praktiska programmet där mer än var tredje elev 

inte finner sig vare sig nöjd eller missnöjd med internet som informationskälla. 

Denna inställning tolkar jag som att de elever som svarat Vet ej tenderar till att inte 

utföra många informationssökningar via internet, och när dessa ändå görs är 

informationen som söks av simplare variant som eleverna redan från början trodde 

sig veta något om. Detta eftersom om de sökte specifik information om något ämne 

som är relativt outforskat så vet man huruvida man finner tillräcklig information eller 

ej. Således drar jag slutsatsen att var tredje elev på det praktiska programmet 

använder internet huvudsakligen för ytlig informationssökning och ytterst sällan 

djupare information om ett ämne. Detta skiljer sig mot eleverna på det teoretiska 

programmet verkar använda internet. Då mer än var tredje elev finner internet 

bristande som informationskälla. Detta tyder på att eleverna söker efter information 

som antingen är specifik och/eller är svår att finna.  

På fråga B) som handlade huruvida det råder censur på internet eller ej var det runt 

14 % av alla elever som trodde att det fanns någon sorts censur. Detta tillsammans 

med att 22 % inte hade någon aning om detta tyder på att det finns en lucka i 

elevernas kunskap rörande internet och hur det kan användas. Resultaten visar även 

att mer än 10 % av eleverna oavsett program tror att det finns någon sorts censur. 

Dock uppvisar eleverna på det praktiska programmet större tendenser att vara osäkra 

rörande censur medans de på det teoretiska generellt sett är mer uppmärksamma på 

att det inte finns någon censur. 

Rörande frågan huruvida alla sidor som Google listar till innehåller relevant 

information i förhållande till det man söker, visade det sig att 70 % av eleverna påstår 
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att Google även listar länkar till sidor som inte är relevanta. Detta tyder på att 

eleverna är väl medvetna om att de kommer få upp massor av länkar som är 

oanvändbara. Dock hävdar 18 % av eleverna att de får upp endast länkar som handlar 

om ämnet de sökte på. Detta har troligtvis att göra med hur djupt ämnet var de sökte 

på. Om det var om någon känd musiker som till exempel Lady Gaga så är det inte 

omöjligt att det finns en stor uppsjö av sidor som innehar den sökta informationen. 

Detta kan anknytas till frågan som handlade om all information finns på internet eller 

ej. Där fanns det de som troligtvis inte gjorde många djupare sökningar om mer 

anonyma ämnen, utan istället gjorde ytliga sökningar som var lätta att finna 

information om. Detta kan mycket väl vara ett samband att de elever som svarade att 

alla länkar som Google ger har med ämnet att göra även inte har stött på problemet 

med att Google listar ointressanta länkar. 

 

4.3 Kritiskt granskande 

Här kommer resultaten som handlar om elevernas kritiska granskande av 

information att behandlas. 

 Tabell 3: Tabellen visar elevernas svar på frågan om de använder information som de 

fått via internet även om de är osäker på dess tillförlitlighet 

 Ja  Nej Ibland Vet inte 
Til. 6 33 52 9 
Pra.a 4 33 49 14 
Teo.b 8 35 57 0 
aEtt svar gick ej använda. N=43 för Pra. och n=66 för Til. 
bTre elever som svarat Ja eller Ibland hade skrivit vid sidan att de skulle 
komplettera med en annan källa. 
 

30 % av eleverna påstår att han eller hon skulle förkasta informationen och letar upp 

ny, medan mer än 50 % av eleverna skulle använda informationen ibland eller alltid. 

Detta tyder på att mer än 50 % av eleverna har varit med om tillfällen som detta där 

de varit osäkra men ändå valt att använda informationen, detta är speciellt tydligt hos 

det teoretiska programmet. Alltså att man har funnit information som är diskutabel 

att använda, men att man ibland har bedömt den trovärdig. Vid de fall då man 

bedömt den icke trovärdig har eleverna förkastat den. Detta tyder på att eleverna inte 

är ovana vid dessa situationer utan är vana vid att bedöma informationens 

tillförlitlighet. Detta är även ett tecken på stor tillit på sina egna kunskaper för att 

kunna ta dessa beslut.  

De elever som svarat Ja, inkluderar mer än var tjugonde elev, uppvisar ett beteende 

som tyder på ett beteende där de även om de är medvetna om att informationen är 

tvivelaktig används den ändå. Dock är eleverna medvetna om att informationen är 

tvivelaktig och är således förberedda på att bearbeta den på olika sätt. Här uppvisar 

eleverna på det teoretiska programmet större användning av just detta beteende än 
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eleverna på det praktiska programmet. Detta tyder på att eleverna i det teoretiska 

programmet har lite högre tro till sina egna kunskaper om ämnet samt att värdera 

informationen de läser. Detta kan relatera till hybris då eleverna anser sig vara så 

duktiga på att bedöma informationen att de inte tror sig kunna göra misstag. Detta är 

en risk med detta beteende som är större i det teoretiska programmet än i det 

praktiska, dock finns det elever i det praktiska programmet som har samma beteende 

vilket tyder på att lärare behöver vara medvetna om detta. Dock bör även nämnas att 

några elever från det teoretiska programmet skrev vid sidan av svaret att de 

kompletterade sådan information med andra källor. Detta är ett beteende som är 

önskvärt för att fastställa informationens autenticitet och validitet. 

4.4 Prioriteringar 

För att undersöka vad elever finner viktigt vid sökande av information fick de svara 

på en fråga där de skulle rangordna fem olika alternativ i dess relevans för deras 

informationssökning. De olika alternativa handlade om vem utgivaren av 

informationen var, hur länge sedan det var informationen lades upp, hur objektiv 

informationen verkar vara, hur pedagogiskt skrivet informationen var samt hur 

autentisk informationen verkar vara. Vid besvarandet av frågan blev det ett 18 % 

bortfall pågrund av att eleverna fyllde i svaret på annat sätt än som var tänk och 

därför gick svaren inte att använda.  

Tabell 4: I diagrammet ses en sammanställning av de aritmetiska medelvärdena för 

varje svar som eleverna givit på frågan rörande att prioritera olika egenskaper hos 

information på internet. I tabellen motsvarar 1 det minst prioriterade egenskapen 

medan 5 var det högst prioriterade egenskapen. 

 
Utgivare Ålder Objektivitet 

Pedagogiskt 
skrivet Autentiskt 

Til.a 2,2 2,7 2,5 3,1 4,5 

Pra.b 2 2,9 2,1 3,4 4,6 

Teo.c 2,4 2,3 3,1 2,8 4,4 
a12 svar gick ej att använda. n=55 
b10 svar gick ej att använda. n=34 
c2 svar gick ej att använda. n=21 
 

Den viktigaste aspekten för alla elever var att informationen var autentisk, detta 

skiljde sig inget mellan de olika programmen. Detta tyder på att elevernas första 

prioritet med informationen är att lära sig något som är baserat på vetenskap, och 

troligtvis inte ute efter att finna argument för det ena eller det andra. Dock visade det 

sig att eleverna inte använda sig av utgivaren för att fastställa informationens 

autenticitet utan väljer istället att prioritera bland annat åldern på informationen 

högre. Dock verkar eleverna inte ha den kunskapen att vetenskaplig fakta inte 

förändras speciellt snabbt inom de flesta ämnen, och att således kan utgivaren vara 

ett bra led i att bestämma autenticiteten på informationen som läses istället för 

åldern. När det kommer till objektivitet skiljer det sig markant mellan programmen. 
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Det teoretiska programmet värderar objektivitet väldigt högt samtidigt som eleverna 

på det praktiska programmet prioriterade andra aspekter högre. Gemensamt var att 

alla elever prioriterade hur pedagogiskt skriven informationen är. Detta tyder på att 

eleverna är noga med att verkligen förstå vad som står skrivit för att kunna tolka det. 

Här finner man dock en lite avvikelse mellan programmen. Då det teoretiska 

programmet väljer objektivitet på andra plats i denna rangordning och hur 

pedagogiskt skriven texten är på andra plats, ger detta ett antydande till att eleverna 

på det teoretiska programmet anser att objektivitet är väldigt viktigt för att en text 

skall vara vetenskaplig, och att ibland går det inte att simplifiera en vetenskaplig text 

hur mycket som helst om man fortfarande vill få fram samma fakta. Dock verkar inte 

eleverna på det praktiska programmet ha dessa problem. För de verkar det mer 

handla om att lära sig grunden och verkligen förstå den istället för att gå in på 

detaljer, detaljer som kan kräva ett tyngre fackspråk.   

 

4.5 Resultatsammanfattning 

 Skiljer elevers informationsökning när den sker för privat bruk eller i 

skolrelaterad undersökning? 

Ja, generellt sett gäller att eleverna använder både Google och Wikipedia i stor 

utsträckning både i hemmet och i skolan. Men att eleverna tenderar till att använda 

dessa sidor i något större utsträckning i skolan än i hemmet. 

 Finns det attitydskillnader mellan de teoretiska respektive de praktiska 

gymnasieprogrammen? 

Ja, dessa skillnader varierar mellan vilken aspekt av informationssökning som 

berörs. Eleverna på det praktiska programmet var generellt sett mer kritiska till 

Wikipedia användning i skolarbete än de på det teoretiska programmet. När det 

kommer till hur eleverna verkar använda internet uppstår en skillnad mellan 

programmen. Eleverna på det teoretiska programmet anser sig inte finna tillräcklig 

information på nätet samtidigt som eleverna på det praktiska gör det. Eleverna på det 

praktiska programmet uppvisar större tendenser att tro att någon sorts censur finns 

på internet, det finns även elever på det teoretiska programmet som tror detta dock 

något färre elever.  När det kom till att kritiskt granska en text för att avgöra om den 

gick att använda eller ej finns det en tendens som visar på att eleverna på det 

teoretiska programmet väljer att använda information som verkar tvivelaktig. Det 

fanns även elever på det praktiska programmet som gör det men de är färre till antal. 

Till detta hör att eleverna på det teoretiska programmet verkar ha väldigt stor tro på 

sig själva vid att bedöma informations tillförlitlighet, medan eleverna på det 

praktiska programmet valde att ha en mer återhållsam attityd. 

  Vad finner gymnasieelever viktigast vid insamlandet av ny information via 

webbsidor? 
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Generellt sett är deras informationssökande målstyrt, alltså de vill veta något väldigt 

specifikt och har även höga krav på informationen i förhållande till trovärdighet. 

Vidare vill eleverna kunna tolka texten vilket ställer krav på dess pedagogiska 

utformning. Detta var något som eleverna på det praktiska programmet var extra 

tydliga med.  Något som bedömdes ungefär lika viktigt var att kunna identifiera hur 

gammal informationen är, alltså när den lades upp på internet, samt att kunna se om 

den verkar vara objektiv. Det som var minst viktigt för eleverna var att kunna 

identifiera vem det var som lagt upp informationen och var ansvarig för webbsidan. 

5 Diskussion och analys 

Här kommer en diskussion att föras både om metoden och om resultaten. Vid 

diskussionen kommer även analysen att finnas. Detta för att möjliggöra flera 

perspektiv. Detta bör förstås i samband med undersökningens syfte, att identifiera 

mönster hos eleverna. Och dessa mönster kan vara svårbestämda och det kan därför 

vara av vikt att belysa resultaten från flera synvinklar. 

5.1 Metoddiskussion 

Då metoden är vital för undersökningen var det många val som behövde göras. Här 

kommer vissa av dessa val att diskuteras närmare.  

5.1.1 Forskningsstrategi 

De tidigare studier som har tagits upp i litteraturgenomgången har varit dominerade 

av ett kvalitativt arbetssätt (Anderson-Inman 2009; Ayers, Matthews & Yates 2008; 

Björklund 2008; Frechette 2005; Fry 2009; Lin, Robertson, & Lee 2009; Årheim 

2005). Detta kvalitativa arbetssätt har oftast varit intervjuer som ibland varit 

kompletterade med observationer. Detta har lett till att de inte har kunnat ha ett 

större antal respondenter då intervjuer är tidskrävande (Stúkat 2005; Denscombe 

2009). Fördelarna med intervjuer är dock att man kan undersöka ett område djupare 

för att få fram grundliga förklaringsmodeller för de resultat man har fått. Detta gör 

intervjuer som metod lämplig då det som undersöks handlar om uppfattningar och 

åsikter (Denscombe 2009). Dessa ämnen är ofta djupa och nyanserade, vilket leder 

till att intervjuer som är tämligen flexibla lämpar sig för detta område. Dock har min 

undersökning kommit in en del på djupet och samtidigt skapat en mer översiktlig bild 

av området. Men eftersom jag ville skapa en mer översiktligbild föll metodvalet på en 

enkätundersökning som kan nå ut till många och möjliggör för en att kartlägga 

problemområdet (Stúkat 2005; Denscombe 2009). Dock medför detta att det finns 

en överhängande sannolikhet för att respondenterna har tolkat enkätfrågorna på ett 

sätt som inte var menat, vilket gör att deras svar blir snedvridet. Detta var något som 

jag var väl medveten om vid data bearbetningen vilket jag kommer att beskriva mer i 

detalj under rubriken ”Databearbetning och analysmetod”. 

Som tidigare nämn beräknade jag att få en bred uppfattning om området men inte att 

den skulle vara djup. Detta är fortfarande ett val jag anser var bra då metoden gav de 

resultat som krävdes för att svara på forskningsfrågorna, således var fördelarna med 

den kvantitativa metoden större än nackdelarna med den kvalitativa metoden. 
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5.1.2 Datainsamlingsmetod 

Vid utformandet av frågeformuläret fanns det några problem. Det ena var att mina 

tidigare erfarenheter med några av klasserna som gick på gymnasieskolan, där 

undersökningen gjordes, var att eleverna hade kort tålamod och ofta saknade 

motivation. Speciellt saknades motivation vid sådant som de inte fann intressant. 

Utifrån detta gjordes valet att göra en väldigt kort enkät med relativt enkla frågor 

utifrån elevernas perspektiv. Genom att endast ha frågor som gick att kryssa i gick 

väldigt lite energi åt för eleverna vilket förhoppningsvis fick de att svara seriöst på 

frågorna. Detta ställde dock kravet på mig att utforma frågorna väldigt exakt för att 

de skulle mäta det som var relevant för mina forskningsfrågor. Jag valde att försöka 

få med alla frågor på endast ett A4 ark då detta skulle se ut att vara ytterst få frågor 

för eleverna. Detta var ett svårt beslut att ta men det gjordes då det var av yttersta 

vikt att få seriösa svar. En konsekvens av de få frågorna blev att frågorna var av en 

mindre nyanserad sort men även att de var mer komprimerade för att fortfarande ge 

vital information. Komprimeringen av frågorna öppnade upp för eventuella 

tolkningsfel av eleverna vilket kunde få de att svara på något annat än vad som var 

tänkt men även att de missförstod hur de skulle svara. På en fråga då eleverna skulle 

rangordna svaren tolkade några elever frågan fel och svarade på ett sätt som gjorde 

att deras svar inte gick att använda. Dock var det endast en fråga som misstolkats av 

några få elever. Vid användandet av flervalsfrågor följer att respondenternas svar blir 

väldigt styrda av de olika alternativen som ges. Detta får ses som en anledning till att 

resultaten inte uppvisar samma nyansering som de hade kunnat göra om det varit en 

intervju istället (Stúkat 2005; Denscombe 2009). Här bör poängteras att frågornas 

alternativ samt utformningen av frågorna gavs stor vikt, inte bara för att motverka 

eventuella missförståelser utan även för att få med vissa nyanser. Trotts dessa 

nackdelar anser jag fortfarande att valet att använda flervalsfrågor var rätt. Detta då 

jag anser ha fått seriösa svar på samtliga frågor, även på de frågor som kan vara mer 

bekymmersamma att besvara framför sin lärare. Samt att alla svar tillsammans gav 

en bra och sammanhängande bild av vad eleverna tycker.  

5.1.3 Urval 

Jag anser att urvalet hade kunnat vara större genom att inbegripa flera klasser inom 

både ett praktiskt och ett teoretiskt program. Dock i ljuset av resultaten anser jag att 

de var så pass liknande att jag inte tror någon större skillnad hade framkommit, vilket 

tyder på att det troligtvis var sannolikt ett tillräckligt stort urval. Något som kan ha 

påverkat svaren är att det var fler flickor än pojkar i de klasser som klassades som 

praktiska. Här kunde jag ha försökt fått klasser som inte var så könsdominerade. 

Detta gjordes dock inte då jag inte tror att eventuella skillnader är så pass stora då 

man fokuserar på vilket kön respondenterna har, utan att skillnaderna istället finns 

mellan program. Utifrån detta gjordes det valet att ignorera att de klasserna var 

dominerade av tjejer. 

5.1.4 Databearbetning och analysmetod 

Databearbetningen var mycket noggrann genomförd då jag flera gånger gick tillbaka 

för att kontrollera talen som jag fått. Om den frågan där några elevers svar blev 
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tvungna att förkastas lades mycket tid på att studera elevernas svar för att se om det 

var fler som hade missförstått frågan. Detta verkade dock inte vara fallet. Detta ser 

jag som mina försök att upprätthålla en hög validitet i undersökningen. 

5.2 Resultatdiskussion och analys 

Här kommer jag att ta upp de resultat som enligt mig är intressanta i förhållande till 

forskningsfrågorna. Vissa resultat kommer att åsidosättas. 

5.2.1 Informationssökning sker annorlunda privat och i skolan 

Resultaten visade att elevernas informationssökning hade tydliga tendenser att skilja 

sig åt då de söker information för antingen privatbruk eller för ett skolarbete. Detta 

stämmer väl överens med den bild som Cambell (2005) beskriver, där de flesta elever 

använder internet, och speciellt Google, för att finna information. Dock är det som 

Cambell nämner relaterat till stor del till skolarbete, och även här har inte Cambell 

visat på några skillnader i vilken kontext man söker efter information. Enligt mig är 

denna skillnad väldigt intressant då den visar på hur eleverna har socialiserats in i 

skolmiljön och hur man söker efter information där. Denna socialisation tyder på att 

lärarna har prioriterat Google som primärt redskap för att finna information, och 

denna attityd har eleverna tagit med sig till gymnasieskolan. Detta behöver inte 

nödvändigtvis vara något negativt att eleverna använder modern teknologi för att 

finna information, detta är snarare något positivt då det uppmanas i läroplanen, för 

gymnasieskolan. Dock påpekar läroplanen även att eleverna skall kunna finna 

information med andra medel än internet (Skolverket 2011a). Huruvida detta är fallet 

framgår inte i resultaten. Men då endast få elever svarade att de endast ibland eller 

inte alls använder internet för att finna information tolkar jag detta som att den 

portionen elever finner information via människor eller böcker. Således skulle det 

vara få elever som faktiskt använder biblioteket och att de flesta skulle förlita sig 

nästintill uteslutande av internet för att finna information. Då många sidor på 

internet inte har skolan som målgrupp kommer mycket information att kräva extra 

behandling (Nemeth 2011). Detta är dock något som inte går att undersöka med de 

resultat som jag har fått. Detta skulle dock kunna utgöra en frågeställning för vidare 

forskning. Man kan även se att resultatet i denna undersökning stöder den syn på 

nuvarande generation som Gunter et al. (2009) anser är vana med att använda 

internet som källa. 

Något jag finner intressant är att eleverna använder internet i mindre utsträckning 

privat. Detta skulle kunna höra ihop med att eleverna tror att den informationen som 

de införskaffar sig i skolan endast finns på vissa platser och skall se ut på ett visst sätt. 

Detta gör att de kanske väljer att negligera den informationen som andra människor 

sitter inne med när det är för skolarbete som de söker information. Men när de gör 

det privat verkar de ha större acceptans för vart ifrån informationen kommer och hur 

den presenteras. Detta kan man relatera till att elever ibland väljer att inte kritiskt 

granska information för att kunna separera fakta från fiktion Årheim (2005). Jag tror 

att detta kan vara en anledning till att eleverna väljer att använda internet i ökad grad 
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när de letar information i skolan, detta eftersom de prioriterar validitet högt när de 

använder internet.  

Något som förvånade mig var att det generellt sett var fler elever som använde 

Wikipedia i skolan än i hemmet. Denna förvåning har att göra med att lärares 

generella skepsis gentemot Wikipedias tillförlitlighet vilket har konstaterats i 

litteraturgenomgången. Således förväntade jag mig att resultaten skulle visa på en 

socialisering av eleverna där Wikipedia användningen skulle minska i skolan jämfört 

med hemmet. Detta visar på att lärarna har en ökad tolerans eller acceptans för 

Wikipedia som källa. Om detta kan anknytas till det som Nemeth (2011) skrev om 

internet sidors design, alltså att de kan påverka hur tillförlitlig individer tror att en 

webbsida är. Detta är troligtvis till Wikipedias fördel med dess strikta utseende som 

får elever att ge den högre auktoritet än vad lärare generellt sett ger den. Det som inte 

framgår är dock om Wikipedia är den enda källan eller om den kompletteras med 

andra källor. Om Wikipedia kompletteras med andra källor skulle det vara ett bra 

användande av den sidan enligt Ayers, Matthews & Yates (2008). Detta att eleverna 

väljer att komplettera med andra källor kan leda de till att inte förlita sig enbart på 

sekundärkällor som Wikipedia utan även kan finna primärkällor (Björkman & 

Ohlsson 2000, Skolverket 2011b). Dock bör nämnas att denna socialisering har 

påverkats olika för eleverna som gick på det praktiska programmet där eleverna är 

mycket mer varsamma vid användningen av Wikipedia. Här hade jag själv förväntat 

mig tvärtom att eleverna på det teoretiska programmet skulle vara mer restriktiva i 

sitt användande av Wikipedia. Här har jag dock en teori om varför det kan vara så 

som resultaten visar. Jag tror att eleverna på det teoretiska programmet har en 

mycket starkare tro på sina kunskaper att kunna bedöma texter på Wikipedia för att 

utröna hur tillförlitliga dessa är, men att de också väljer att komplettera Wikipedia 

med andra källor. Som noterat i resultatet hade några elever på det teoretiska 

programmet noterat på sidan av pappret att när de använder Wikipedia så väljer de 

även att komplettera med andra källor. Dock anser jag att detta är ett resultat av hur 

lärarna har påverkat eleverna i deras användning av internet. För att återgå till den 

praktiska klassen anser jag att man kan tydligt se hur lärarna har influerat eleverna 

till att inte förlita sig på Wikipedia. Exakt vilken bild av Wikipedia som lärarna har 

förmedlat framgår inte men troligtvis har den handlat om att eleverna inte alls får 

använda Wikipedia som en källa. Detta eftersom en fjärdedel av eleverna svarat att de 

inte alls använder Wikipedia vid skolarbete, samtidigt som halva klassen ibland 

använder Wikipedia. Jag tolkar detta, att halva klassen använder Wikipedia, som ett 

tecken på att lärarna inte tillåter Wikipedia som ända källa men tillåter eleverna att 

använda sidan initialt för att skapa sig en översiktsbild för att sedan kunna gå in 

djupare på området. Om detta är fallet visar lärarnas handlingar att de ser en vinst i 

att Wikipedia finns och att den bör användas, men till en begränsad del. Dock bör 

belysas att flertalet av eleverna tror att det finns en censur på internet, eventuellt att 

denna påstådda censur är hopkopplad till Google eller Wikipedia. Denna tro på att 

det finns en censur gör att eleverna kan vara mer mottagliga till vilseledande 

information, som kan ha rasistiska eller andra negativa budskap, eftersom de inte är 

lika kritiska som de skulle vara om de var medvetna om att det inte förekommer 
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någon sorts censur. Eleverna kan alltså missa att leta efter objektivitet i en text och på 

så sätt missa de dolda budskapen som kan finnas där (Skolverket 2011b, Björkman & 

Ohlsson 2000, Lindqvist & Söderlind 2009, Frechette 2005). 

5.2.2 Skillnaderna och likheterna mellan programmen 

Då det på samtliga frågor fanns tendenser som visade på att det fanns skillnader 

mellan programmen kommer jag nu att resonera kring dessa skillnader. Vissa 

skillnader var mindre tydligare än andra. Dessa skillnader skulle kunna vara 

resultatet av att det inte var ett ofantligt stort underlag som användes. Dock bör inget 

lämnas åt slumpen vilket leder till att även finna troliga förklaringar till de mindre 

skillnaderna som finns.  

Den skillnaden som var tydligast var hur eleverna prioriterade de olika källkritiska 

aspekterna. Eleverna på det praktiska programmet som rankade pedagogiskt skrivet 

högt upp visar med detta val att de är ytterst viktigt att de faktiskt kan tillgodogöra sig 

informationen på ett bra sätt. Detta kan sättas in i sambandet som Nemeth (2011) 

visar finns där språkbarriären hindrar elever från att kunna tillgodogöra sig 

informationen. Om detta beteende har förstärkts av att många av eleverna har 

invandrar bakgrund så visar det på en stor vaksamhet från elevernas sida när det 

kommer till att förstå sig på sitt eget lärande. Men det visar även på att eleverna är 

måna om att faktiskt förstå det de läser om och inte endast läsa något för uppgiftens 

skull. Detta behöver inte betyda att det finns ett motsatts förhållande mellan det 

praktiska och det teoretiska programmet då det teoretiska programmet valt 

objektivitet högre. Valet att objektivitet kommit högre i deras rankning tolkar jag som 

att de har blivit socialiserade att värdera neutralitet högt vilket är generellt sett högt 

värdesatt inom naturvetenskapen. Jag tolkar detta även som att eleverna på det 

praktiska programmet har något bättre fackspråk och är vanare med mer avancerat 

språkbruk, dock inte mycket mer då även de prioriterar den pedagogiska biten högt. 

Ett resultat jag finner intressant är elevernas förhållande till åldern på informationen. 

Då eleverna på det teoretiska programmet visar stor acceptans för äldre information 

än eleverna på det praktiska programmet. Detta väljer jag att tolka som ett tecken på 

att eleverna på det teoretiska programmet är mer vana att arbeta med äldre material, 

måhända är denna förhållning inspirerad av att arbeta med böcker från bibliotek. Till 

skillnad från eleverna på det praktiska programmet som verkar vilja ha uppdaterat 

material. Detta kan ha att göra med att eleverna på det praktiska programmet har 

haft mer erfarenhet av att äldre hemsidor inte har fungerande länkar eller 

information som verkar vara förlegat (Björkman & Ohlsson 2000, Skolverket 2011b). 

Intressant är att notera att båda programmen valt att prioritera utgivaren lägst. Detta 

tyder på att eleverna visar stor tillit till sin kunskap att utifrån det lästa materialet 

avgöra hur tillförlitlig informationen är. Genom att visa denna stora självtillit följer 

inte eleverna principen som Björkman & Ohlsson (2000) samt Lindqvist & Söderlind 

(2009) hävdar är nödvändig för att kunna fastställa källans auktoritet. Dock kan 

detta ifrågasättas av det som Thurén (2005) har skrivit om att forskare, även stora 

och välkända sådana har utnyttjat sin auktoritet för att få igenom falska resultat. 

Detta kan alltså ses som en styrka att ignorera vem utgivaren är i vissa tillfällen för att 
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kunna vara helt kritisk mot informationen utan att släppa ner sin gard för även kända 

personer som bevisligen kan ljuga. Men detta kan även vara något extremt negativt 

som Årheim (2005) har konstaterat om eleven inte är kritisk mot själva innehållet. I 

fallet med eleverna som Årheim hade som respondenter kunde detta troligtvis ha 

undvikits om de respondenterna hade granskat källorna bättre. Således finns det 

fortfarande anledning till att prioritera den källkritiska principen som handlar om att 

man skall ta reda på vem utgivaren är.  

Skillnaderna mellan vad elever anser sig kunna finna på internet är intressant 

eftersom mer än en tredjedel av eleverna på det teoretiska programmet anser att 

internet inte innehåller all information tillskillnad från endast var tionde elev på det 

praktiska programmet. Dock krävs det innan vidare analys att man funderar kring 

denna fråga och dess innebörd. Att prata om all information blir väldigt vagt och det 

handlar då mycket om vad man väljer att lägga in i denna mening. Man kan se det så 

att man menar all information som finns tillgänglig i någon variant av skriven form. 

Detta skulle då inkludera bland annat gamla böcker. Dessa böcker och all den gamla 

informationen som de har nerskrivna skulle troligtvis inte inneha någon värdefull 

information för dagens elever. Detta för mig in på det andra resonemanget att med 

”all information” avser man all information som är av nytta för individen, varvid man 

väljer att räkna bort sådan information som framkommer i väldigt gamla böcker för 

att prioritera nyare information. Således spelar åldern på information roll, vilket man 

även kan relatera till att eleverna på det praktiska programmet prioriterade högt. 

Utifrån dessa två resonemang påstår jag att eleverna på det praktiska programmet till 

övervägande del har använt sig av det andra resonemanget, alltså att endast 

information som är av nytta för individen tas med i beräkningen av all information. 

Till skillnad där en tredje del av eleverna på det teoretiska programmet har haft en 

vidare syn på vad som menades med ”all information”. Med detta sagt väljer jag att 

inte lägga in någon värdering här, vilket inte heller var meningen med frågan, utan 

endast konstaterar att eleverna har olika uppfattningar kring vad information 

handlar om. Merparten av alla elever verkar vilja att den skall vara uppdaterad och 

väsentlig för de. Detta kan anknytas till den källkritiska aspekten som handlar om 

informations aktualitet eftersom eleverna verkar vara medvetna om att information 

lätt förändras och uppdateras vilket betyder att man kan hitta det mest uppdaterade 

på internet (Bekele 2009). Här kan konstatera att eleverna använder den kunskap 

som kännetecknar Google generationen, alltså att de har en praktisk klokhet som 

Gustavsson (2002) benämner fronesisk kunskap som redan har nämnts i 

forskningsgenomgången. Här ser man alltså ett till exempel på att denna generations 

elever tillhör Google generationen som Gunter et al. (2009) har beskrivit. 

En aspekt som inte alls skiljer programmen åt är hur mycket de använder Google 

vilket konstaterades i resultatet. Dock visar detta på hur vital Google är för denna 

generation när det kommer till att söka information, vilket gör att man med rätta kan 

prata om en Google generation som Gunter et al. (2009) har nämnt. Med detta kan 

man även tänka sig att många av de länkar som Google ger vid en sökning inte 

kommer att innehålla något som är av värde för den sökande. Utifrån att eleverna 



 
 

 
35 

borde ha stor erfarenhet då de även privat använder sig av Google borde eleverna visa 

stor skicklighet vid att snabbt bedöma informationens värde på en hemsida. Eleverna 

borde även ha en väldigt effektiv läs stil som är anpassad för just skumläsning av 

webbsidor då de även privat, använder Google. Då eleverna troligtvis har en speciell 

läs stil för digitala texter har de även förvärvat sig en bra färdighet i multitasking som 

Lin et al. (2009) beskriver.  

5.3 Slutsatser 

De viktigaste slutsatser som har framkommit från undersökningen är att elever 

använder internet huvudsakligen som informationskälla och att webbsidor som 

Wikipedia har ett starkt fäste som använd källa hos alla elever, speciellt eleverna på 

det teoretiska programmet. Det finns även en stor mängd skillnader mellan de olika 

programmen varav vissa skillnader är betydligt tydligare än andra, bland annat vilka 

källkritiska aspekter som anses viktigast vid sökandet efter information. Generellt 

sett förhåller sig eleverna på det teoretiska programmet att de är duktiga på att 

kritiskt granska texter. Eleverna på båda programmen är även måna om att vilja 

kunna tillgodogöra sig informationen som finns på internet då de prioriterar det 

pedagogiska värdet högt. Eleverna visar även generellt sett ett beteende som stämmer 

väl överens med det beteende som binds till Google generationen. 

5.4 Pedagogisk relevans 

Denna studie har visat på att eleverna nästan uteslutande använder internet som 

informationskälla. Detta visar en eventuell brist i användandet av andra 

informationskällor vilket läroplanen uppmanar att eleverna skall använda 

(Skolverket 2011a). Genom att visa på detta enformiga användande av internet ger 

denna uppsats lärare den insikt i hur elever verkligen använder internet. Detta gör att 

lärare utifrån detta kan skapa bättre förutsättning att utforma sin undervisning för 

att ge eleverna ett mer varierat sätt att finna information på.  

Genom att även visa på den skillnad det finns vid informationssökande för privat 

bruk och i skolan visar jag på den socialisation som eleverna har utsatts för tidigare i 

skolan. Detta gör att läraren är mer medveten om detta och kan påverka 

socialisationen om han eller hon så vill. Så om du som lärare läser detta och tror att 

dina elever använder en rad olika medium för att finna information på. Var inte så 

säker, många elever verkar uteslutande använda Wikipedia och Google för att finna 

information på.  

5.5 Nya forskningsfrågor 

Det skulle vara intressant att göra en större undersökning inom ämnet för att kunna 

skapa en riktigt god bild av elevers informationssökning. Jag anser att man skulle 

kunna göra studien djupare genom att komplettera den kvantitativa metoden med en 

kvalitativ. Detta för att kunna ge en djupare helhetssyn på hur eleverna använder 

internet. 
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5.6 Slutord 

I denna studie har jag försökt kartlägga hur de generella 

informationssökningsattityder som elever på en gymnasieskola har, och att dessa 

resultat förhoppningsvis är generaliserbara till andra gymnasieskolor. 

Med detta hoppas jag att gymnasielärare har en större insikt i hur elevers 

informationssökning ser ut och hur viktigt det är att vara medveten om den.  
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Bilaga 1. Enkät 

Hej, jag heter Jonas Kolmodin och är lärarstudent. Jag skriver en rapport om ungdomars användning 

av internet, både privat och i skolan.  

Om ni vill ta del av min rapport när den är klar så är det möjligt. Skriv eran epost adress på ett 

separat papper som ni ger till läraren, som ni även lämnar in enkäten till. 

Instruktioner 

Svara på frågorna genom att sätta ett kryss i den rutan vid det svaret du tycker stämmer bäst för just 

dig.  

Skriv INTE namn, enkäten är helt anonym. Alltså ingen skall veta vem som har svarat på den. 

 

Klass:   

Kön: 

 

 

Använder du Google för att leta efter information som inte har med skolan att göra? 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

 

Använder du Google för att leta efter information när du skall skriva ett skolarbete? 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

 

Använder du Wikipedia för att leta efter information som inte har med skolan att göra? 

Ja 

Nej 

Ibland  

 

 

Använder du Wikipedia för att leta efter information när du skall skriva ett skolarbete? 

Ja 

Nej 

Ibland 
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Tycker du att du hittar all information på internet? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

 

Tror du att det är möjligt att lägga upp vad som helst på internet? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

 

Om du hittar en sida med hjälp av Google men är osäker på om informationen stämmer, använder du 

den sidan ändå? 

Ja 

Nej 

Ibland 

Vet inte, jag har aldrig varit med om en sådan situation 

 

 

Om du söker på Google och får upp en stor lista på hemsidor. Tror du att alla sidor har den 

information du söker? 

Ja 

Nej 

Ibland 

Vet inte, jag har aldrig varit med om en sådan situation 

 

 

Vad tycker du är viktigast när du hittat en sida som verkar ha det du letat efter? 

Numrera alternativen i den ordning du tycker de är viktiga.  

1= viktigast 

5= minst viktigt 

Att du kan se vem som har gjort sidan. (tex vilken organisation) 

Att informationen verkar vara ny. 

Att informationen verkar objektiv. 

Att informationen är bred och djup. 

Att informationen verkar stämma. 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Missivbrev 

Jag heter Jonas och är student på lärarprogrammet vid mälardalens högskola. Jag 

skriver ett arbete som har för avsikt att kartlägga elevers attityder kring användandet 

av internet som informationskälla. Genom att kartlägga hur elever förhåller sig till 

internet och all information som finns där kan lärare och skolor anpassa sig efter hur 

elever verkligen förhåller sig till detta ämne. För att kartlägga elevers attityder 

använder jag en enkätundersökning. Medverkan i enkätundersökningen är helt 

frivilligt och anonymt. Man kan välja att avbryta enkäten under gången man fyller i 

den. Efter att man lämnat in den går det inte att avbryta medverkan då det inte längre 

går att fastställa vem som har fyllt i vilken enkät. Ingen förutom jag kommer att se 

svaren i enkäterna vilket gör de omöjligt för andra att försöka identifiera någon 

enskild individ. Varje svar spelar stor roll för min undersökning.  

 

Vid önskemål att få ta del av resultaten går det att kontakta mig via e-post. 

 

Tack för erat deltagande! 
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