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Abstrakt 

 

Syftet med denna uppsats var att klargöra på vilket sätt lärare som undervisar i historia inom 

gymnasieskolan behandlade källkritiken i sin dagliga undervisning. Avsikten var att 

undersöka vilken inställning dessa lärare hade till ett personligt källkritiskt tänkande samt hur 

de förmedlade detta vidare till sina elever, och hur de resonerade kring styrdokumenten och 

dess innebörd gällande det kritiska tänkandet. Vidare syftade arbetet till att undersöka elevers 

upplevelse i undervisningssituationer med läraren samt hur de själva resonerade i sitt arbete 

med uppgifter där inhämtade information från diverse olika källor. Syftet var också att 

undersöka vilka källor eleverna ansåg vara trovärdiga eller ej. De frågeställningar som 

behandlats var dessa: Hur används källkritik av lärarna i historieundervisningen på 

gymnasiet? Hur resonerar lärare i sitt val av undervisningsmaterial? Upplever elever att 

källkritik används i undervisningen och hur uppfattar de sitt eget användande av källkritik? 

Vad anser elever är en trovärdig källa? Till stor del användes kvalitativ tolkande metod med 

inslag av kvantitativ metod i samband av resultatredovisningen. Undersökningarna baserades 

på enkäter för eleverna och intervjuer för lärarna. Resultatet visade att lärarna använde 

källkritik i sitt arbete på olika sätt. Speciellt var skillnaden stor i användandet av Internet. 

Lärarna föredrog att använda litteratur istället för Internet men vissa av lärarna hade mer 

acceptans för elevers internetanvändning. Resultatet visade också att de elever som inte ansåg 

sig ha fått undervisning i källkritik också i lägre utsträckning ansåg sig ha ett källkritiskt 

synsätt. Majoriteten av eleverna menade att det är viktigt att vara källkritisk. En stor del tyckte 

dock att de aldrig fått undervisning i källkritik. Eleverna värderade olika källor där deras 

lärare i historia fick högst betyg med 89 % trovärdighet. Lägst trovärdighet fick Wikipedia 

och liknande sidor på Internet.  
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1. Inledning 

Vissa lärare brukar vid något tillfälle fråga sin klass ”varför ska man läsa historia?”. Frågan är 

komplicerad och många elever brukar ha svårt för att ge något direkt svar. Efter vidare 

diskussion mellan lärare och elever brukar några centrala delar lyftas fram: det är viktigt att 

läsa historia på grund av att samtiden endast kan förklaras med dåtiden: det är av stor vikt att 

inte glömma händelser som skett genom historien vilka på olika vis skapat stora ringar på 

vattnet och påverkat inte bara samhället utan också den enskilda individen.  

 

Vi är två lärarstudenter som föregående termin fick just denna fråga av vår historielärare. 

Frågan är komplex och det tog en stund för oss att besvara den. Dock växte innebörden av 

frågan hos oss bägge – varför hade vi egentligen valt historieämnet som en av våra 

inriktningar i utbildningen? Vad var det egentligen med ämnet som lockade? Vi kom fram till 

att historia som ämne rymmer enormt mycket – kultur, politik, ekonomi, sociologi. Listan kan 

göras lång. Eftersom ämnet rymmer så mycket insåg vi också vikten av att förmedla historien 

till våra kommande elever på ett korrekt vis. Det handlar inte bara om att vi ska lära våra 

elever olika skeenden i historien, det handlar också om att skapa ett djupare medvetande hos 

eleven, där historien får stå som bas för ett vidgat tänkande. Med anledning av detta ville vi 

genom denna uppsats dra lärdom kring detta vidgande tänkande, dels bland elever, dels också 

bland lärare. 

 

Med tanke på att historieämnet är så pass viktigt kan man föreställa sig att det som sägs i 

klassrummet och det som står i alla undervisningsböcker torde vara sanningsenligt och om ej 

objektivt, i alla fall så objektivt som det nu går. Talar man med människor som läste historia 

för tjugo år sedan kan dessa ofta vittna om hur västvärlden ofta lyftes fram till fördel, medan 

andra delar av världen snarare betraktades utifrån ett perifert perspektiv. Men nog borde väl 

dagens historieböcker ge en mer rättvis syn på olika historiska händelseförlopp och 

beskrivningar?  

 

Det finns uppenbara orsaker till att en lärare inte kan ta upp allt som skett genom historien, 

och det finns även stora svårigheter med att som lärare ”plocka ut det viktigaste” som står i 

våra läroböcker. Dock borde de skeenden i historien som förmedlas till eleverna vara korrekt 

beskrivna. Enligt kursplanerna för gymnasiet i både historia A, B och C nämns flertalet 

gånger att eleverna ska kunna tillgodogöra sig ett källkritiskt förhållningssätt. Det är än 

viktigare att eleverna faktiskt får möjlighet att i stor mån tillsammans med varandra och sin 

lärare diskutera det innehåll de får lära sig. Sker detta i dagens historieundervisning? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att klargöra på vilket sätt lärare som undervisar i historia inom 

gymnasieskolan behandlar källkritiken i sin dagliga undervisning. Avsikten är att undersöka 

vilken inställning dessa lärare har till ett personligt källkritiskt tänkande samt hur de 

förmedlar detta vidare till sina elever, och hur de resonerar kring styrdokumenten och dess 

innebörd gällande det kritiska tänkandet. Vidare syftar arbetet till att undersöka elevers 
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upplevelse i undervisningssituationer med läraren samt hur de själva resonerar i sitt arbete 

med uppgifter där de ska inhämta information från diverse olika källor. Syftet är också att 

undersöka vilka källor eleverna anser är trovärdig eller ej. 

De frågeställningar som kommer att behandlas är dessa:  

 Hur används källkritik av lärarna i historieundervisningen på gymnasiet?  

 Hur resonerar lärare i sitt val av undervisningsmaterial?  

 Upplever elever att källkritik används i undervisningen och hur uppfattar de sitt eget 

användande av källkritik?  

 Vad anser elever är en trovärdig källa?  

 

1.1.1 Avgränsningar  

Syftet är ej att undersöka trovärdigheten eller den historiska korrektheten i litteraturen som 

lärare och elever använder sig av. Fokus ligger istället på det praktiska användandet av 

källkritik. Den praktiska undersökningen avgränsas till Luleå gymnasieby där elever som 

läser historia medverkar i en elevenkät, och där historielärare intervjuas. Undersökningen 

avgränsas till Luleå stad på grund av geografiska faktorer samt att den verksamhetsförlagda 

utbildningen skett på ett av Luleå gymnasiebys gymnasium.  

 

1.2 Disposition  

I kapitel två under rubriken ”Bakgrund” ges en presentation av tidigare forskning som gjorts 

gällande källkritik i skolan. Här presenteras till största del forskning kring internetbaserade 

källor av anledningen att forskningen inom detta område är väl utforskat. Vidare presenteras i 

detta kapitel begreppet källkritik och en definition av detta ges. Därefter ges en kort 

presentation av källorna Nationalencyklopedin och Wikipedia. 

Vidare i kapitel tre återges styrdokumenten för historia A, B och C där innehållet direkt kan 

kopplas till källkritik. I kapitel 4 redovisas metodvalet och enkäter och intervjuer diskuteras. 

Sedan kommer en beskrivning av genomförandet av undersökningen, bearbetningen av 

informationen samt analys och tolkning av denne. I kapitel 5 redovisas resultatet för att sedan 

diskuteras i kapitel 6 där också validiteten och reliabiliteten av undersökningen får utrymme. 

Till sist ges förslag på fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund 

I början av år 2009 publicerades i kvällstidningen Aftonbladet ett debattinlägg skrivet av 

historikern Samuel Edquist. Denne har granskat de nya läroböckerna i historia utifrån ett 

kritiskt perspektiv och nämner bland annat: 

 

Gräver man lite i innehållet så framträder åtminstone två ideologiska tendenser. Dels håller sig 

böckerna rätt nära en traditionell historieskrivning om nationer, krig och stora män, dels förfäktar 

de mer eller mindre tydligt ett ideal om samförstånd och fredlig samverkan. […] Historia 

Kompakt antyder exempelvis att statens uppkomst (i Egypten) var en fråga om frivillighet och 
förnuft: ”Någon måste leda och fördela uppgifterna.” (Aftonbladet, 2009) 

 

Detta visar på hur de nya läroböckerna beskriver andra kulturers historia, men likväl beskrivs 

de olika skeendena utifrån det västerländska synsättet vilket ger en ensidig och ickedynamisk 

historieskildring. Vidare beskriver Edquist hur vissa delar i historien anses ”mer viktiga” än 

andra delar, exempelvis Sveriges neutralitet under andra världskriget där våra nordiska 

grannars ”sak är vår sak”, men där Finlands problematik försvinner i det som kallas Finlands 

fortsättningskrig. (ibid.). Det är alltså av stor vikt att reflektera kring varför en historisk text 

blivit skriven och vem som skrivit den. Samma historiska skeende kan beskrivas helt olika 

beroende på i vems eller vilkas intresse händelsen återges. 

 

2.1 Tidigare forskning  

Relativt mycket forskning har bedrivits om hur elever använder sig av källkritik: hur de tar till 

sig källor och arbetar utifrån överkomlig fakta. Mycket av den forskning vi stött på handlar 

främst om hur elever använder sig av internetbaserade källor.  

 

Tidigare forskning visar bland annat att elever bör ha kompetens inom information för att 

kunna uppnå de krav som finns uppställda i läroplanen. När man talar om vad elever behöver 

lära sig talar man först och främst om läsning, skrivning och räkning, men de behöver även 

lära sig att samla, sålla, söka och hantera information på ett användbart vis. Det är först när 

eleverna lärt sig detta som de på ett positivt sätt kan ta in den bearbetade informationen och 

göra den till kunskap (Johansson & Magnusson, 2007). 

 

Elever vet ofta att ett kritiskt tänkande är viktigt, men ser hellre till tidsaspekten på det arbete 

de utför och ignorerar således det kritiska tänkandet. Internetbaserade källor är övervägande 

när elever gör inlämningsuppgifter och liknande arbeten på grund av att det är roligare att 

använda sig av internet samt att det går snabbare. Elever tenderar att välja forskare som källa 

när de gör sina arbeten då detta ger mer tyngd åt arbetet. Enligt elever som medverkat i 

diverse studier innebär kritiskt tänkande att det är upp till dem själva att avgöra huruvida en 

källa är tillförlitlig eller ej (Johansson & Magnusson, 2007). 
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I sin undersökning skriver Johansson och Magnusson (2007) att eleverna visade 

misstänksamhet mot internetbaserade källor, men att de ändå valde internet som sökredskap. 

Eleverna hade mest förtroende för litteratur i någon form (s 66). Studien visar vidare att 

eleverna ansåg att ju mer aktuell informationen var, desto pålitligare var den. Detta för att de 

ansåg att gammal information kunde innehålla felaktigheter. Dock tyckte några elever att 

detta inte var viktigt om det gällde historiska händelser då de menade att en gammal skrift 

som fungerade som en källa kunde vara mer pålitlig om den beskriver något som skedde för 

länge sedan. Helst skulle informationen inte gå i flera led då den, enligt eleverna kunde 

förändras. En rekommenderad källa anses mer trovärdig. Med rekommenderad källa menade 

eleverna då att en lärare, bibliotekarie eller en kompis föreslagit källan. De föredrog även 

källor som var mer objektiva, och enligt författarna funderade eleverna över ursprunget till 

källan: i vilket syfte den hade skrivits.  

 

I studien reflekterar eleverna rätt mycket över det källkritiska tänkandet. Detta lär de sig 

genom skolan eller på egen hand. Dessa elever hade fått hjälp av lärare, bibliotekarier, 

kompisar och föräldrar när de diskuterade en källas trovärdighet. Eleverna hade fått både 

undervisning samt träning i det källkritiska tänkandet (Johansson & Magnusson, 2007). 

 

Johansson och Stiel (2008) hänvisar till en undersökning gjord av Kooperativa institutet 

(Koopi) där man undersökt Internetanvändningen bland gymnasieelever, och enligt denne 

använder svenska gymnasielever sig av Internet cirka tre timmar per dag och utav dessa 

timmar används ungefär 45 minuter till arbete med skolarbeten på Internet. 80 % av eleverna 

hämtar information från Internet till skolarbeten och mer än hälften av informationen hittas på 

Internet. När gymnasieelever källkritiserar information de funnit är det vanligaste 

tillvägagångssättet jämförelser med andra webbplatsers information. Något som är viktigt för 

eleverna när de letar information är att det ska gå snabbt och enkelt, samtidigt som de är 

medvetna om att Internet rymmer otroligt mycket fakta som dessutom kan vara tvivelaktig 

(Johansson & Stiel, 2008). 

 

Enligt Edel och Paananen (2007) använder sig elever av sin egen, tidigare erfarenhet vid 

bedömande av hemsidors trovärdighet och går mer på känsla om källan är tillförlitlig eller ej. 

Internet är för eleverna i undersökningen ett medium bland andra och källkritiken är därför 

också likvärdig – de menar att trovärdigheten snarare handlar om källans syfte. En ensam 

person har lägre trovärdighet än om en organisation ligger bakom källan (Edel & Paananen, 

2007). 

 

Enligt Johanssons och Magnussons (2007) undersökning anser eleverna att de fått hjälp och 

träning i att bedöma källor på skolan, och att deras lärare troligen visat på vikten av att träna 

sig i kritiskt tänkande. Dock menar eleverna att de samtidigt lärt sig vara källkritiska själva då 

de hela tiden tvingas granska information de använder sig av när de arbetar i skolan. De 

menar också att det kritiska tänkandet utvecklas med åren (Johansson & Magnusson, 2007). 
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Enligt en studie skolverket (2009) utfört är det endast en femtedel av landets grundskole- och 

gymnasielärare, samt vuxenutbildningen som har utbildats i källkritik. Vissa lärare känner 

dock behov av utbildning i informationssökning på Internet: en tredjedel av förskolans 

personal, och en femtedel av vuxenutbildningens lärare vill utbilda sig vidare inom området. 

På gymnasiet är det 16 % av lärarna som känner stort eller mycket stort behov av vidare 

utbildning. När det gäller källkritik på Internet är siffran 41 % bland grundskollärarna och 

29,5 % av gymnasielärarna som känner behovet av att kompetensutveckla sig. Dock används 

Internet dagligen för informationssökning bland lärarna: en tredjedel av gymnasielärarna och 

vuxenutbildningens lärare använder Internet dagligen för att söka och hämta information.  

 

Cirka 40 % av lärarna på kommunala grundskolor och cirka 60 % av lärarna på fristående 

skolor säger att skolan ger undervisning i informationssökning och källkritik på Internet. På 

gymnasieskolorna uppger 70 % av lärarna att de undervisar i källkritik. 60 % av dessa lärare 

menade att den egna skolan lyckades ganska bra eller mycket bra med att få eleverna att både 

söka och kritiskt använda sig av informationen de fann (Skolverket, 2009:B). 

 

2.2 Vad är källkritik? 

Enligt Sirkka Ahonen är texttolkning en konstruktiv process där man tar reda på vem som 

skrivit texten och sedan granskar man den mot bakgrund av vem personen är/var. (Karlegärd 

och Karlsson, 1997) Ahonen menar att det inte finns någon egentlig skillnad mellan första- 

och andrahandskällor:  

 

[…] även ett primärt dokument är en konstruktion av författaren och innehåller hans tankar och 

intentioner […] Dokumentets betydelse måste tolkas precis som betydelsen i en sekundär källa, 

dvs. en text som är skriven av en historiker […] I båda fallen måste man fråga sig vem som 

författade texten och vad han hade för avsikt med den. (Ibid. s. 122) 

 

Vidare menar Ahonen att människor som lever i ett informationssamhälle behöver, och 

besitter inre källkritik, det vill säga att vi alla behandlar både texter och bilder kritiskt 

dagligen. Denna ”vardagssyssla” är också en elementär förutsättning vid studerande av 

historia. Vid detta studerande av källor lär man sig att ifrågasätta och fundera kring innehållet 

i källan och dess trovärdighet. Vid en sådan granskning lär man sig att upptäcka andra 

betydelser av exempelvis ett dokument än vad man först trodde om det vid första läsningen 

(Ibid.). 

 

”Kolla källan!” är Skolverkets satsning på att få elever och lärare att arbeta med källkritik. 

Det här går att läsa på deras hemsida: 

 

Kolla Källan samlar och utvecklar olika former av stöd- och inspirationsmaterial för skolans 

arbete med informationssökning, källkritik och internetsäkerhet för barn och unga. På webbplatsen 
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finns också korta avsnitt som handlar om upphovsrätt och personuppgiftslagen i skolan. Den 

primära målgruppen för Kolla Källan är lärare och skolbibliotekarier, men på webbplatsen finns 

också ett fåtal resurser som riktar sig direkt till elever. (Skolverket, 2009:A) 

 

Denna information är relevant för att ge en överblick av vilket material som finns tillgängligt 

för lärare när de ska arbeta med källkritik.  

 

2.3  Nationalencyklopedin och Wikipedia 

Två källor som diskuteras flitigt i denna uppsats är Nationalencyklopedin (NE) och 

Wikipedia. Det är båda två uppslagsverk. NE finns både i tryckt form och på Internet. 

Wikipedia finns ännu så länge endast som uppslagsverk på Internet eller att köpa på CD.  

 

Enligt NE.se är NE sedan 50 år Sveriges största uppslagsverk. Det kom ut mellan 1989-96 

med 20 band och omfattade mer än 100 miljoner tecken. Ansvarig utgivare är NE 

Nationalencyklopedin AB i Malmö på uppdrag av Statens kulturråd. NE omfattar totalt ca. 

180 000 uppslagsord och hade till och med 2008 sålts i ca. 180 000 uppsättningar. Sedan 2000 

har NE publicerats på Internet. Under 2008 har grundencyklopedin också kompletterats med 

ordbok, årsband, atlas samt ett kortfattat uppslagsverk i tre band (NE, 2009:B). 

 

Ordet Wikipedia kommer från hawaiianskans ”wiki” som betyder ”snabb” och engelskans 

encyclopedia (encyklopedi). Det finns ca. 250 versioner av Wikipedia på olika språk och 

dialekter. Wikipedia grundandes 2001 av Jimmy Wales och Larry Sanger och idag står 

Wikimedia Foundation för driften. Det som utmärker Wikipedia är att det är användarna som 

skapar uppslagsverket. Alla får gå in och ändra i artiklarna. Med hjälp av ett varningssystem 

(också skött av användarna) kan man upptäcka felaktigheter. Att använda Wikipedia är gratis 

och sidan finansieras med hjälp av sponsorer och donationer (NE, 2009:A). 

 

Diskussionen i denna uppsats rör främst trovärdigheten hos de två källorna. Som ni senare 

kommer att kunna läsa får NE en avsevärt högre trovärdighet hos eleverna i vår undersökning 

än Wikipedia. Diskussionen kring NE och Wikipedias trovärdighet har cirkulerat i media ett 

tag. En problematik i jämförandet är skillnaden i uppkomst mellan de två. NE är utgiven på 

uppdrag av staten medan Wikipedia startades av helt vanliga personer som ett hemmaprojekt. 

Instinktivt känner många att NE är den mest trovärdiga källan men som vi tar upp senare i 

uppsatsen kanske det finns skäl att ompröva detta? 
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3. Källkritik i styrdokumenten 

Historia som ämne har tre kurser: A, B och C. Källkritiken som begrepp är inte särskilt 

mycket förekommande i A-kursen, men i C-kursen baseras det mesta på det källkritiska 

tänkandet.  

 

I betygskriterierna för Historia A, kommer det källkritiska synsättet in först på nivån Väl 

godkänt: ” Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om historiska problem och 

källor, bearbetar materialet samt motiverar sitt ställningstagande”. (Skolverket, 2008:A) Och 

kriterierna för Mycket väl godkänt lyder: ”Eleven reflekterar, resonerar och drar slutsatser 

utifrån bedömningar av olika källors och kvarlevors värde”. (Skolverket, 2008:A) 

 

Jämfört med Historia ovanstående kurs är B-kursen mer fördjupande. I målbeskrivningen till 

kursen står det att eleven skall kunna bearbeta olika historiska problem genom att inta en 

kritisk hållning till historien. Eleverna skall dessutom vara medvetna om och kunna visa på 

hur olika sätt att betrakta historien också ger olika bilder av den och att källkritiska 

komplikationer ”i en beskrivning av såväl dagsaktuella som historiska skeenden och 

situationer”. (Skolverket, 2008:B). I kriterierna för betyget godkänt är det tydligt att det 

källkritiska synsättet är mer förankrat. Här skall eleven kunna visa på att vissa skeenden i 

historien blivit styrda av olika krafter eller faktorer, samt att samma händelse kan beskrivas på 

olika vis beroende på hur man betraktar händelsen. Dessutom ska eleven kunna visa 

svårigheter med källkritik i olika skeenden och situationer. I kriterierna för betyget Mycket 

väl godkänt är källkritiken än mer synlig. För att eleven ska kunna nå detta betyg krävs det att 

denne ska kunna klarlägga olika perspektiv i historieutvecklingen, hon/han ska på egen hand 

kunna söka information med eget källkritiskt synsätt och den skiftande historiesynen kan 

beskrivas på olika vis.  

 

I Historia C domineras mål och kriterier mer eller minde av det källkritiska synsättet: här vävs 

de olika historiska perspektiven och historiesynerna in, samt tillämpningen av källkritiska 

principer på historiskt material, men också på dagsaktuellt material. Här tillkommer även att 

eleven ska ”ha kunskap om olika källor och arkiv […] kunna diskutera trovärdigheten i allt 

det som kan utgöra underlag för historiska framställningar” (Skolverket, 2008:C). Vidare ska 

eleven förstå vikten av källkritiken i dagens samhälle. 

 

I betygskriterierna är målen för kursen mycket väl invävda. Allt som står att läsa i kriterierna 

handlar om källkritik. Redan i för betyget godkänt står det att eleven ska kunna beskriva olika 

arkiv och hur man kan använda dessa, att trovärdigheten av källor ska kunna diskuteras samt 

att eleven själv ska söka olika källor och förstå komplexiteten i dessa. Eleven skall kunna 

diskutera varför källkritiken har stor betydelse i dagens samhälle och ska även visa på olika 

perspektiv i historien på en och samma händelse, samt ”identifierar och diskuterar källorna för 

den egna bygdens historia” (Skolverket, 2008:C). I kriterierna för väl godkänd ska eleven 

kunna ”identifiera tänkbara källor för den historiska skildringen av ett bestämt historiskt 
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skeende […] redogör för grundläggande källkritiska principer och deras tillämpning i 

historiska och i dagsaktuella sammanhang” (ibid.). Eleven ska kunna visa på vilket sätt olika 

historiesyner ger olika bilder samt kunna diskutera olika källkritiska problem från då till nu. 

 

Slutligen, i kriterierna för Mycket väl godkänd skall eleven bortsett från allt ovan också: 

”diskuterar källkritiska principer och problem inom arkeologi och släktforskning. Eleven visar 

vilken roll propaganda och desinformation kan spela i det förgångna och idag.” (ibid.). 

 

3.1 Läroplanen lpf 94 

Även i läroplanen för de frivilliga skolformerna (lpf94) betonas det kritiska tänkandet. Här 

beskrivs att eleverna skall kunna ta till sig samtiden med dess stora informationsflöde och att 

deras förvärv av kunskapen är av stor vikt. Vidare står det att läsa:  

 

Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att 

tänka och arbeta. Inom gymnasieskolan och särvux skall eleverna tillägna sig ett alltmer 

undersökande sätt att tänka och arbeta (lpf94, s 5). 
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4. Metod 

Eftersom uppsatsen innehåller två undersökningar (intervjuer och enkäter) som kräver 

bearbetning och tolkning används till största delen en kvalitativ tolkande metod. Dock 

förekommer till viss del kvantitativ metod för att sammanfatta intervju- och enkätmaterialet 

vilket presenteras i form av statistik. En kvantitativ undersökning tenderar ofta att vara 

generaliserande medan en kvalitativ istället är exemplifierande. Undersökning är alltså till 

största del exemplifierande. Utöver den enkät och de intervjuer som genomförs bygger även 

uppsatsen på en genomgång av litteraturen inom forskningsområdet.  

 

4.1 Enkäter 

För att utreda elevers upplevelse av källkritiken inom historieämnet användes enkäter. 

Enkäten är till största del värderande. Eleverna fick först svara på frågor kring deras egna 

upplevelser kring källkritikens relevans i undervisningen i historieämnet. De fick sedan 

värdera olika källors trovärdighet för att skapa en bild av vilka källor som de anser är 

acceptabelt att använda sig av. För att tolka resultaten används en kvantitativ metod. Vi har 

delat ut enkäter till tre klasser som läser historia i gymnasiet på gymnasiet. Totalt svarade 56 

elever.  

 

Förberedelserna inför både intervjuer och enkäter är viktiga. Det finns några frågor som man 

borde ställa sig till exempel: ”Har vi täckt alla aspekter i frågeställningen?” (Patel & 

Davidsson, 2003 s. 82) För att få med alla aspekter finns det en risk att man formulerar för 

många, för stora eller för detaljerade frågor. För många frågor gör att det finns en risk att 

personerna inte orkar svara på alla frågor. Lika viktigt som att tänka på hur många eller 

omfångsrika frågorna är, är det att tänka på hur de är formulerade. De ska inte gå att 

missuppfatta. Många gånger känns frågorna självklara för den som formulerar dem. Det kan 

därför vara nödvändigt att låta någon utomstående titta på frågorna och komma med 

synpunkter.  (Patel & Davidsson, 2003) 

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) kallas den sortens enkät vi genomfört för 

”attitydformulär”. Med det menas att man mäter en ”grundläggande värdering hos individen” 

(s. 84). I vår enkät har vi använt något som liknar Likert-skalan men med en sexgradig skala 

och med ett lite annorlunda sätt att sammanställa och bearbeta resultatet på. Anledningen till 

att vi valde en sexgradig skala är för att vi ville undvika ett ”mellanalternativ”. Nu tvingas 

istället eleven att ta ställning antingen något för eller något mot ett alternativ.  

 

Halvorsen (1992) skriver om standardiserade enkäter och intervjuer. Vi kan dra slutsatsen att 

vårt utformande av enkäterna gav oss standardiserade, systematiska, fasta enkäter. Detta 

innebär att frågorna ställs enligt ett sätt som är bestämt på förhand. Frågorna har bestämda 

svar och respondenterna kan inte ge vilket svar de vill. Enligt Halvorsen (1992) är fördelen 

med fasta frågor att:  
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1 de underlättar intervjuarbetet och kodningen av svaren; 

2 frågorna får en klarare precisering när det föreligger svarsalternativ; 

3 möjligheterna blir större att jämföra svar från olika respondenter; 

4 de hjälper respondenten att minnas.   (s. 88) 

 

Det är också viktigt att ha med alternativet ”vet ej” för att inte påverka den övriga 

svarsfördelningen (Halvorsen, 1992).  

 

4.2 Intervjuer 

Lärarnas upplevelse mäts med hjälp av intervjuer. Med intervju menas vanligtvis en situation 

då intervjuaren träffar intervjupersonen, men en intervju kan även innebära telefonsamtal 

(Patel & Davidsson, 2003 s. 69). Våra intervjuer genomfördes genom att lärarna fick frågorna 

via e-post. Anledningen till detta är att vi ville ge lärarna möjlighet att tänka över sina svar 

ordentligt. Frågorna (se bilaga 2) kan vara svåra att besvara utan att få fundera och reflektera. 

Frågorna är baserade på att låta lärarna berätta själva utifrån ett antal frågor. Det finns väldigt 

lite att hitta i metodlitteratur angående att genomföra intervjuerna på det sätt vi valt.  

 

Intervjuerna vi utformat är kvalitativa, vilket är ett sätt att förstå och upptäcka exempelvis en 

egenskap hos någonting. Motsatsen till detta är den kvantitativa intervjun där målet snarare är 

att fastställa graden av något som redan i förhand är bestämt (Svensson, Starrin 1996) 

Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av standardisering (Patel & Davidsson, 2003 s. 78). 

I en standardiserad forskningsintervju används ”ett formellt strukturerat schema av 

intervjufrågor” (Svensson, Starrin, 1996 s. 53). Våra intervjufrågor alltså snarare icke-

standardiserade. Frågorna har mycket låg grad av standardisering och är medvetet 

formulerade på så sätt. Vi var ute efter att låta lärarna formulera sina egna svar och inte bli 

styrda att svara på ett visst sätt. Huruvida detta lyckats kan diskuteras. Frågornas strukturering 

var genomtänkt på så sätt att den följer enkätfrågorna. Redovisningen blir på så sätt lättare att 

följa för läsaren när den röda tråden går att följa genom hela uppsatsen.  

 

Det finns en tanke med att låta lärarna svara skriftligt istället för att genomföra en muntlig 

intervju. Det underlättade vår undersökningsprocess eftersom vi inte behövde träna på att ta 

anteckningar under intervju, vilket annars kan kännas nödvändigt (Patel & Davidsson, 2003). 

Vi upplevde det också underlättande att vi kunde läsa intervjupersonernas svar i text istället 

för att lyssna på ett band. Ljudupptagningar har ibland problem med att kunna bli otydliga. 

Många har också problem med att bli intervjuade inför en ljudupptagningsapparat och blir 

mindre spontana och frispråkiga (Patel & Davidsson, 2003). Fördelen med dessa är däremot 

att kunna lyssna på röstens nyanser och vilket ord intervjupersonerna väljer att betona.  
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Våra förberedelser för intervjuerna var liknande som inför enkäterna. Eftersom våra intervjuer 

hade enkätliknande tendenser (skriftliga svar och vår frånvaro under tiden intervjupersonerna 

svarade) är de alltså lätt att jämföra. För att läsa mer om hur vi förberedde oss inför 

intervjuerna så läs ovan under rubriken ”enkäter”.  

 

Vi har endast intervjuat lärare i historia. Urvalet skedde genom att vi kontaktade lärare som 

jobbar inom det skolområde där vi haft verksamhetsförlagd utbildning. Antalet lärare som 

tilldelats intervjufrågorna är 10 stycken. Bortfallet för intervjun blev 60 % på grund av att 

endast 4 lärare svarade på frågorna. Sammanställningen av detta sker genom löpande text som 

beskriver de olika lärarnas svar. Dessa har sedan tolkats och diskuteras. 

 

4.4 Bearbetning, analys och tolkning 

För att sammanställa enkäterna använder vi en metod där vi ger varje alternativ ett värde. 

Eleverna får svara på källornas trovärdighet på en skala från 0-5. Svaret 0 får värdet 0 och 

svaret 5 får värdet 100. På så sätt kan vi på ett överskådligt sätt redovisa elevernas bedömning 

av källornas trovärdighet. Exempelvis om 10 elever anger svaret 4 (med värde 80), 5 elever 

anger svaret 2 (med värdet 40) och 5 elever anger svaret 0 (med värdet 0). För att sedan räkna 

den procentuella trovärdigheten för denna källa för alla elever räknar vi (10 * 80) + (5 * 40) + 

(5 * 0) = 1000/20 = 50. Värdet avrundas till närmsta heltal vilket ger ett slutresultat på 50. För 

att göra det överblickbart ställer vi upp resultaten i tabeller och sortera källorna från de med 

högst trovärdighet till de med lägst.  

 

Bearbearbetningen av intervjuerna sker genom att vi gör ett urval av de svar vi fått in. Urvalet 

sker genom att vi värderar vilka svar som är främst representativa men även sådana som står 

ut eller belyser något extra mycket. Man kan säga att vi kategoriserar eller reducerar svaren 

enligt Patel och Davidssons (2003) tolkning av begreppet:  

 

Om individerna har svarat med sina egna ord i ett frågeformulär eller vid en intervju kan vi föra 

samman svaren i kategorier. Detta kallas att man reducerar informationen. (Patel & Davidsson, 

2003 s. 52-53) 

 

Det ligger närmare att säga att vi har reducerat svaren än kategoriserat dem eftersom vi inte 

namngett några kategorier. Svaren behandlas sedan under skiljda rubriker för att underlätta för 

läsaren.  

 

Under bearbetningsprocessen av både enkäterna och intervjuerna arbetade vi med texten 

genom att ha den nära samtidigt som vi förde anteckningar utifrån våra egna tankar och 

erfarenheter. När man ska sammanställa en kvalitativ undersökning är detta oerhört viktigt.  
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Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är ofta en text där citat från intervjuer eller 

observationsanteckningar varvas med egna kommentarer och tolkningar. […] Det är viktigt att 

denna slutgiltiga text författas så att den är tillgänglig för läsaren. En väl avvägd balans mellan citat 

och kommenterande text är ett mål. (Patel & Davidsson, 2003 s. 120) 

 

I vårt fall redovisas resultatet skiljt från diskussionen. Citaten hamnar alltså övervägande eller 

helt i resultatredovisningen medan våra egna kommentarer och tolkningar uteslutande 

begränsas till diskussionsdelen. Enligt Patel och Davidsson (2003) är ”en struktur med lagom 

långa avsnitt och väl valda rubriker som tematiserar tolkningen” (s. 120) att föredra. Det 

liknar hur vi redovisat resultaten där varje fråga får stå som egen rubrik.   

 

Eftersom undersökningen är utformad på så vis att vi sammanställer och tolkar 

respondenternas svar och åsikter är det passande att betrakta detta utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv. Detta innebär att forskaren har tidigare kunskap, tankar, känslor och intryck vilket 

appliceras på forskningsobjektet på ett subjektivt vis. Inom hermeneutiken samlar och 

observerar forskaren människans upplevelser och erfarenheter och forskaren tolkar helheten. 

(Patel & Davidsson, 1991) Eftersom man inom hermeneutiken tolkar texter är syftet med 

detta perspektiv att finna en röd tråd: ”[…] vinna en giltig och gemensam förståelse av en 

texts mening” (Kvale, 1997, s 49). Denna undersökning är hermeneutisk i den bemärkelsen att 

vi samlar in data från dels en mängd elever och dels några lärare och tolkar resultatet genom 

att försöka få en förståelse hur elever och lärare värderar olika källor och hur de använder sig 

av källkritik på olika sätt. Även Patel och Davidsson (2003) poängterar att ingen forskare är 

ett tomt blad och att med en hermeneutisk utgångspunkt ”utgör förförståelsen en naturlig 

utgångspunkt i tolkningsprocessen fram mot förståelse” (Patel & Davidsson, 2003 s. 79).  

 

4.5 Urval 

I undersökningen skedde två urval, dels bland lärare på gymnasieskolan, och dels bland elever 

på gymnasieskolan. Uppsatsen handlar om hur källkritik används av lärare och elever i 

historieämnet. Till undersökningen krävdes det alltså lärare som undervisar i historia och 

elever som läser historia. Undersökningen blev begränsad till lärare och elever som läste 

historia A och B av den anledningen att det ej fanns någon c-kurs i historia på skolan där 

undersökningen genomfördes. Från början var tanken att sammanlagt 10 stycken lärare skulle 

intervjuas från Luleå gymnasieby. Dock var det ett stort bortfall här, 60 %, i slutändan fick vi 

endast tillbaka 4 intervjuer. 

 

Sammanlagt delades 56 enkäter ut till elever som läste historia A och B och här var bortfallet 

0 % – alla utdelade enkäter kunde användas till resultatet. Urvalet av eleverna har skett med 

hänsyn till de relationer vi knutit med dessa elevers lärare under verksamhetsförlagd 

utbildning. Det är endast de elever som studerar i dessa tre klasser som har svarat på 

enkäterna. Urvalsgruppen definieras alltså som de elever som tillhör de tre utvalda klasserna 

på en gymnasieskola i Luleå gymnasieby. I den population vi valt att undersöka är detta ett 

slumpmässigt urval: 
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Om vi av en eller annan anledning inte kan undersöka hela populationen, måste vi göra ett 

slumpmässigt urval så att vi får en grupp som i alla väsentliga avseenden är en miniatyr av 

populationen, s.k. stickprov eller sampel (Patel & Davidsson, 2003 s. 54)  

 

Eleverna har medvetet valts ut på grund av den anknytning till de lärare som fanns i vårt 

kontaktnät. De har valts ut för att de tillhör precis den teoretiska population vi vill undersöka, 

elever som studerar historia på gymnasiet. Dessa elever kan anses vara ett stickprov av vår 

population (Halvorsen, 1992).  

 

Skolan där undersökningen skedde på blev vald på grund av att en av oss gjorde sin 

verksamhetsförlagda utbildning där. Anledningen till att vi begränsade oss till gymnasiet 

beror på att vår utbildning som är inriktad mot gymnasieskolan. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Vi har valt att utgå från Conny Svennings definition av validitet och reliabilitet när vi 

granskar vårt arbete. Enligt Svenning är validitet undersökningens förmåga att mäta det vi 

avser att mäta. Han skiljer på inre och yttre validitet. Inre validitet är konkret hur vi väljer att 

utforma vår undersökning. Det kan handla om hur en fråga ställs, vilka de ställs till eller att vi 

använder rätt mätinstrument för undersökningen. Kort sagt kopplingen mellan teori och 

empiri. Den yttre validiteten handlar om möjligheterna till generalisering utifrån en specifik 

studie. Svenning tar ett exempel med huruvida man kan mäta invandrares situation i Sverige 

genom att intervjua sex stycken invandrare. Troligtvis får man inte en speciellt sanningsenligt 

blid av invandrares situation. Däremot får man en studie av de här sex invandrarnas situation 

och på så sätt får vi fram relevanta exempel.  

 

Enligt Svenning är reliabilitet:  

Med reliabilitet menar man att resultaten skall vara tillförlitliga. Om ingenting förändras i en 

population skall två undersökningar med samma syfte och med samma metoder ge samma resultat! 

Så brukar man beskriva reliabilitet. (Svenning, 2003, s. 67) 

Det finns många teorier kring reliabilitet. När vi talar om reliabilitet kommer vi endast att utgå 

från definitionen ovan.  

 

4.7 Kritik av våra källor 

Vi använder mycket elektroniska källor i vårt arbete. Flera av uppsatserna vi använder oss av 

är hänvisningar från Skolverket. Även Skolverket används delvis som direktkälla. Den 

litteratur vi valt att använda för att grundlägga vår metod på är vanlig för denna sortens 

uppsats. Vi ser ingen anledning att ifrågasätta de källor vi använt oss av.  
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5. RESULTAT 

I detta kapitel kommer vi att redovisa resultaten av våra undersökningar. Först redovisas 

resultatet för elevenkäterna och sedan lärarintervjuerna. Endast resultatet kommer att 

redovisat. Alla diskussioner om resultatet kommer att följa i nästa kapitel.  

 

5.1 Enkäter 

Vi fick in svar från tre olika klasser. Två som läser historia A och en som läser historia B. I 

framtiden kommer vi hänvisa till dessa som HIA:1, HIA:2 och HIB. Först kommer vi att 

redovisa resultatet för alla elever som svarade på enkäten för att sedan gå djupare in på varje 

klass individuella resultat. I varje underkapitel redovisar vi först svaren på fråga 3-5 och sedan 

hur eleverna värderat de olika källorna.  

 

De tre klasserna består av sammanlagt 56 elever, 12 män och 44 kvinnor. Det är alltså en 

övervägande andel av de svarande som är kvinnor. HIA:1 har en lärare som ej deltog i 

intervjuerna. HIA:2 och HIB har samma lärare, den lärare som senare benämns som L3 i 

intervjuredovisningen. Alla fick enkäterna utdelade till sig i en undervisningssituation av den 

undervisade läraren. Vi deltog inte vid undersökningstillfället.  

 

Tabell 5.1 Resultat av enkätundersökningen - Svar på fråga 3-5 i procent för alla elever 

N = 56 

FRÅGA JA NEJ VET EJ 

3. Anser du att du är kritisk till de källor som du hämtar information från? 61 21 18 

4. Anser du att det är viktigt att vara källkritisk? 93 2 5 

5. Har du fått undervisning i källkritik under din studietid? 48 34 18 

 

Som man kan läsa ut av ovanstående enkät anser de flesta elever att de själva är kritiska till de 

källor de hämtar information från. Ungefär en femtedel av eleverna menar dock att de ej är 

kritiska till sina källor. En stor majoritet anser att det är viktigt att vara källkritisk och det är 

enbart enstaka elever som uppger annat. Däremot anger bara drygt hälften att de fått 

undervisning i källkritik under sin studietid.  
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Tabell 5. 2 Resultat av enkätundersökningen - källornas trovärdighet i procent för alla 

elever N = 56 

 

 Källa   Trovärdighet  Kategori  

a. Min lärare i historia 89  1  

b. Nationalencyklopedin 78  2  

d. Dagstidningar 60  3  

f. Tv-program 56  3  

c. Wikipedia eller 

liknande sidor på 

Internet 

48  4  

e. Mina närmsta vänner 48  4  

 

 

Elevernas lärare fick högst betyg med 89 % trovärdighet. Eleverna anser alltså att deras lärare 

i historia är mer trovärdig än både dagstidningar och Nationalencyklopedin (NE). Lägst 

trovärdig anser eleverna att deras närmsta vänner har tillsammans med sidor på Internet som 

till exempel Wikipedia.  

 

Vi har valt att kategorisera källorna efter trovärdighet. Som man kan se har vi delat in 

ovanstående tabell i fyra olika kategorier baserat på deras trovärdighet. Om flera källor har 

närliggande trovärdighet har vi valt att lägga dem i samma kategori. På så sätt är det enklare 

att se vilka källor eleverna anser är trovärdiga och vilka som är ungefär likvärdiga i 

trovärdighet. Kategorierna baseras på de källor som ligger i direkt närhet till varandra. Detta 

har avgjorts utifrån varje tabell för sig och kan inte ställas i relation till varandra mellan två 

olika tabeller.  

 

5.1.1 HIA:1 

I klassen HIA:1 går det 22 elever, 5 män och 17 kvinnor. De läser alla historia A.  
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Tabell 5.3 Resultat av enkätundersökningen - Svar på fråga 3-5 i procent för HIA:1 N = 

22 

FRÅGA JA NEJ VET EJ 

3. Anser du att du är kritisk till de källor som du hämtar information från? 73 18 9 

4. Anser du att det är viktigt att vara källkritisk? 95 5 0 

5. Har du fått undervisning i källkritik under din studietid? 59 14 27 

 

I denna klass (HIA:1) anser övervägande antal elever att de är kritiska till de källor de själva 

väljer från. Samtidigt anser de flesta att det är viktigt att vara källkritisk. Majoriteten av de i 

klass HIA:1 anger också att de har fått undervisning i källkritik under sin studietid även om en 

stor del av klassen svarat "vet ej". 

  

Tabell 5.4 Resultat av enkätundersökningen - källornas trovärdighet i procent för 

HIA:1 N = 22    

 Källa   Trovärdighet Kategori 

a. Min lärare i historia 95 1 

b. Nationalencyklopedin 78 2 

d. Dagstidningar 69 3 

f. Tv-program 56 4 

c. Wikipedia eller liknande 

sidor på Internet 

45 5 

e. Mina närmsta vänner 41 5 

  

 

I denna klass, HIA:1, har eleverna stort förtroende för sin lärare i historia. De flesta elever i 

denna klass har också stort förtroende för Nationalencyklopedin (NE) som källa.  Jämfört med 

NE så har Wikipedia och andra liknande sidor på Internet lågt förtroende hos eleverna i denna 

klass.  Majoriteten har gett dagstidningarna ett betyg något över medel. Dock är de snäppet 

mer positivt inställda till dagstidningarna än snittet för alla elever överlag. De flesta elever i 

denna klass har lågt förtroende för sina vänner som källa. Enstaka anser att deras vänner är 

mycket trovärdiga men övervägande är det ett negativt omdöme. Eleverna ha  högre 

förtroende för tv-program än för dagstidningar.  
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5.1.2 HIA:2 

I klassen HIA:2 går det 23 elever, 3 män och 20 kvinnor. De läser alla historia A. 

 

Tabell 5.5 Resultat av enkätundersökningen - Svar på fråga 3-5 i procent för HIA:2 N = 

23 

FRÅGA JA NEJ VET EJ 

3. Anser du att du är kritisk till de källor som du hämtar information från? 38 31 31 

4. Anser du att det är viktigt att vara källkritisk? 87 0 13 

5. Har du fått undervisning i källkritik under din studietid? 13 70 17 

 

I klass HIA:2 är det färre elever som anser att de själva är källkritiska. Svaren är mycket 

spridda med synnerligen svag övervikt för Ja-sidan. Trots det anser ändå en klar majoritet att 

det är viktigt att vara källkritisk. Det är intressant att se att en klar majoritet inte anser att de 

fått någon undervisning i källkritik under sin studietid.  

 

Tabell 5.6 Resultat av enkätundersökningen - källornas trovärdighet i procent för 

HIA:2 N = 23 

Källa    Trovärdighet  

 Källa   Trovärdighet Kategori 

a. Min lärare i historia 87 1 

b. Nationalencyklopedin 77 2 

d. Dagstidningar 59 3 

f. Tv-program 57 3 

c. Wikipedia eller liknande 

sidor på Internet 

56 3 

e. Mina närmsta vänner 50 3 

 

Även i klass HIA:2 har eleverna högt förtroende för sin historielärare. Här var det några av 

eleverna som angav ett lägre förtroende för NE jämfört med klass HIA:1. Men det är 

fortfarande ett övervägande högt förtroende för NE som källa. Denna klass har större 
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spridning i sina svar men resultatet pekar ändå på att eleverna anser att wikipedia inte är en 

trovärdig källa. Det finns dock inga klara tendenser för huruvida eleverna bedömer 

dagstidningarna som en trovärdig källa utan även här får de ett medelbetyg. Eleverna i klass 

HIA:2 visar ungefär samma förtroende för sina vänner som i HIA:1, alltså ganska lågt. 

Eleverna i HIA:2 ger tv-program i princip samma betyg som eleverna i HIA:1. 

5.1.3 HIB 

I klassen HIB går det 11 elever, 4 män och 7 kvinnor. De läser alla historia B.  

 

Tabell 5.7 Resultat av enkätundersökningen - Svar på fråga 3-5 i procent för HIB N = 11 

FRÅGA JA NEJ VET EJ 

3. Anser du att du är kritisk till de källor som du hämtar information från? 82 9 9 

4. Anser du att det är viktigt att vara källkritisk? 100 0 0 

5. Har du fått undervisning i källkritik under din studietid? 100 0 0 

 

I klass HIB är resultaten mycket tydliga. En klar majoritet anser att de är källkritiska. Endast 

enstaka elever svarar något annat. Alla elever svarar att de tycker att det är viktigt att vara 

källkritisk och att de fått undervisning i källkritik. Klassen är väldigt homogen om man jämför 

med de två andra klasserna. 

 

Tabell 5.8 Resultat av enkätundersökningen - källornas trovärdighet i procent för HIB 

N = 11   

 Källa   Trovärdighet Kategori 

a. Min lärare i historia 81 1 

b. Nationalencyklopedin 78 1 

e. Mina närmsta vänner 56 2 

f. Tv-program 51 2 

d. Dagstidningar 44 3 

c. Wikipedia eller liknande 

sidor på Internet 

36 3 
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Precis som de två tidigare klasserna har HIB ett övervägande stort förtroende för sin 

historielärare som källa. De har även ett högt förtroende för NE och skillnaden mellan 

förtroendet för läraren och NE är väldigt liten. Även i klass HIB anser man att Wikipedia eller 

liknande sidor på Internet är en tvivelaktig källa. Tv-programmen som källa får medelbetyg 

av klass HIB, precis som i klass HIA:1 och HIA:2. Dagstidningarna fick dock ett lägre 

förtroende av denna klass. I klass HIB var det fler som visade ett högre förtroende för sina 

vänner som källa än i de andra två klasserna.  

 

5.2 Intervjuer 

För att göra det så överskådligt som möjligt när vi ska redovisa intervjusvaren kommer vi här 

att gå igenom lärarnas svar fråga för fråga. Inga egna tolkningar eller reflektioner sker här 

utan endast en återgivning av resultatet. Vi benämner härmed lärarna som L1-L4. Av de lärare 

som svarade var tre män och en kvinna. L1 är kvinna och de övriga män. Fokus kommer ej 

ligga på vilken lärare som gett vilket svar utan vi vill istället försöka sammanställa de olika 

svaren för att få ett tydligt och lättförståeligt resultat.  

 

5.2.1 Hur lärarna resonerar i valet av undervisningsmaterial 

L1 hade ett representativt svar för alla fyra lärarna. Nedan följer ett kort utdrag ut L1:s svar:  

Vi har alltid en lärobok, men vi använder den inte så ofta på lektionerna. Till varje moment får 

eleverna sidhänvisningar i boken. På lektionerna har jag genomgångar på sådant som jag vet är 

svårt att förstå, eller så gör vi andra typer av övningar/uppgifter, eller redovisningar eller liknande.  

Alla utom en lärare svarade att de utgår från en lärobok. Ingen av lärarna skrev något om sin 

egen källkritik av denna lärobok förutom L1 som påpekade bristen på källhänvisningar i sin 

bok. Den arbetsgång som L1 beskriver i citatet ovan är typiskt för hur de övriga lärarna 

beskriver sitt arbete. Denna arbetsgång motiverar varför de väljer att använda litteratur. Det är 

praktiskt och tillgängligt. Tillgängligheten är något som begränsar lärarna i sitt val av 

material. L4 skriver i sitt svar att: 

Kring Internet finns en begränsning på en skola, vi har exempelvis på vår skola sällan tillgång till 

en datasal. Även om vi skulle ha tillgång till datasal jämt skulle jag ändå välja att ha en kursbok 

som bas, mer av strukturella än källkritiska orsaker – det finns idag få elever som kan sortera ut 

väsentligheter i Internets enorma utbud. 

 

Andra lärare hävdar samma sak, L2 kallar till exempel Internet för "en gegga av okunskap". 

L1 påpekar dock att "datorvana elever föredrar internet".  
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5.2.2 Vad lärarna anser om att använda Internet som källa 

Inställningen till Internet varierar mellan lärarna. Alla skriver att det är godtagbart att använda 

Internet men de sätter alla upp restriktioner eller rekommenderar egentligen litteratur. L2 

skriver att:  

Uppmuntrar alltid mina studenter att använda litteratur. Självklart är det okej att i vissa fall att 

använda internet men några Wikipediauppsatser/fördjupningar godkänns icket. 

Även L1 nämner Wikipedia i sitt svar och skriver att: 

Elever vill helst använda Wikipedia och "klippa och klistra" [...] Wikipedia får de använda, men 

inte som ensam källa i ett arbete. 

Kort sagt är lärarna överlag ganska negativt inställda till Internet och de ser helst att eleverna 

inte använder sig av det eller av litteratur. Det finns också en oro för plagiering som L1 

uttrycker i sitt svar. Där nämner hon att hon både googlar (söker via en sökmotor på Internet) 

visa fraser ur arbetena samt använder sig av Urkund, ett program som analyserar elevers 

arbete genom att söka i olika databaser.  

Endast L3 och L4 kommenterar om de själva använder Internet som källa för sin egen 

fortbildning eller för att förbereda sig för lektioner. L3 använder sig av Internet men är noga 

med att kontrollera källorna. L4 använder sig enbart av litteratur för sin fortbildning.  

 

5.2.3 Hur lärarna pratar med sina elever om källkritik 

Lärarna anger att de ofta integrerar undervisningen kring källkritik med elevernas arbete med 

fördjupningsuppgifter. Men det händer att de gör övningar från till exempel "Kolla källan!" 

eller övningar de fått från andra lärare. L3 är egentligen den enda som inte avsätter lektioner 

till att enbart arbeta med källkritik utan istället svarar att: 

De gånger jag diskuterar källkritik med mina elever är vid fördjupningsuppgifter samt när någon 

berättar *om vad de läst på nätet*. 

L4 och L1 ger exempel på hur de arbetar med källkritik i undervisningen. L1 skriver att:  

Vi går igenom om vad skillnaden är på att plagiera och låna.  

Vi pratar om första-handskällor osv 

Vi diskuterar tidsaspekten, minnet osv 

[...] 

Sedan brukar jag göra en källkritisk övning som jag fått av en annan lärare, den handlar om 

avrättningen av Quisling. Där kan eleverna dra slutsatser om källorna utifrån när de är skrivna, 

utifrån vem (privatperson eller polis) som skrivit, varför man har skrivit ner händelsen osv 
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Det är endast L1 som ger ett så pass detaljerat svar. L4 nämner att de arbetar med "ensidig 

nyhetsrapportering".  

 

5.2.4 Hur lärarna använder sig av styrdokumenten i sin undervisning om källkritik 

Både L1 och L2 påpekar att ett källkritiskt synsätt krävs för högre betyg än G. L3 skriver att 

"De ingår som självklar del i mitt arbete". Så här använder L4 styrdokumenten: 

De används på så sätt att jag försöker tillämpa det som står genom diverse uppgifter, ex ”visa på 

källkritiska komplikationer” genom att undersöka ex beskrivningen, uppfattningen eller 

konsekvensen av ett folkmord, krig eller ekonomisk förändring från fler olika källor – det behöver 

nödvändigtvis inte vara ytterligheterna. 

L1 beskriver tydligare hur styrdokumenten används mer praktiskt:  

Jag har gjort en betygsmatris av skolverkets betygskriterier, och varje elev har en egen 

"betygsjournal" och jag ringar på betygsmatrisen allt eftersom eleven når olika betygskriterier.  

 

5.2.5 Om lärarna anser att det finns mer eller mindre trovärdiga källor 

L4 ger ett beskrivande svar och skriver: 

Ja, självklart finns det mer eller mindre trovärdiga källor – en historisk händelse är ju i en 

bemärkelse en objektiv händelse. Alla berättelser kring den är inte likvärdiga eller lika trovärdiga. 

Sen kan man ju diskutera om vi historielärare enbart skall syssla med ”vad som verkligen hänt” 

eller om vi också skall hjälpa eleverna med en tolkning och eventuell förklaring till skeendena. 

Resten av lärarna instämmer med L4 och säger att det är självklart att det finns mer eller 

mindre trovärdiga källor. L3 tillägger också att:  

Dock bör man vara medveten om att eleverna i de flesta fall är väl medvetna om sanningshalten på 

vissa sidor på internet tex Wikipedia. 
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6. DISKUSSION 

I detta kapitel förs diskussioner runt resultaten av undersökningarna. Först diskuteras 

enkäterna och sedan intervjuerna. I inledningen av varje del förs först en kort diskussion kring 

undersökningens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med personliga reflektioner kring 

erfarenheter samt framtida forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

6.1.1 Enkäter  

Den inre validiteten för våra enkäter ser vi som god. Enkäterna är utformade av oss för att 

besvara de frågeställningar vi ställt upp. Frågorna är formulerade så att ingen värdering läggs 

för ett positivt eller negativt svar. Alla fick samma enkät med samma frågor i samma 

situation. När eleverna skulle fylla i värderingsdelen fanns en viss påverkan. Vi insåg under 

sammanställningen av enkäterna att vi omedvetet rangordnat våra alternativ. När vi skulle 

ställa upp källorna i tabeller efter elevernas svar insåg vi att det inte skiljde mycket från vår 

egen uppställning i enkäten. Hur stor denna påverkan varit är svår att veta. Troligtvis hade 

resultatet inte sett speciellt annorlunda ut men det är möjligt att det har bidragit till en liten 

missvisning i resultaten. Den yttre validiteten för enkäterna är precis som Svenning (2003) 

säger utmärker en kvalitativ undersökning, den är exemplifierande. 56 elever i tre olika 

klasser svarade på vår enkät vilket ger ett acceptabelt underlag för en undersökning på denna 

nivå. Däremot är det tre isolerade grupper i en och samma ort. Därför kan man egentligen 

säga att vi bara mätt dessa tre klassers upplevelse av källkritik och värdering av källor. Det 

går inte att säga att dessa klasser kan representera alla klasser i Sverige i fråga om till exempel 

kontexten för enkäterna. Det skiljer sig antagligen i fråga om fördelningen av olika etniciteter. 

Därför kan man egentligen säga att vi bara mätt dessa tre klassers upplevelse av källkritik och 

värdering av källor. Dessa tre klasser kan alltså endast vara exemplifierande. Om vi utförde 

samma undersökning med samma syfte igen skulle vi antagligen få snarlika resultat. 

Självklart kan variationer dock ske.  

 

De frågor vi ställde och som avsågs besvaras med hjälp av enkätundersökningen var:  

 Upplever elever att källkritik används i undervisningen och hur uppfattar de sitt eget 

användande av källkritik?  

 Vad anser elever är en trovärdig källa?  

 

I enkäten är fråga 3-5 sammankopplade och ger svar på vår fråga om hur elever upplever att 

källkritik används i undervisningen och hur de uppfattar sitt eget användande av källkritik. 

Utifrån vad eleverna svarat i enkäten är det uppenbart att de flesta elever från varje klass anser 

att det är viktigt att ha ett källkritiskt förhållningssätt. Däremot var det bara två klasser, HIA:1 

och HIB, där majoriteten själva ansåg att de själva hade ett källkritiskt förhållningssätt till de 

källor de använde (i HIA:1 48 % av eleverna och i HIB 82 % av eleverna). I den tredje 
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klassen, det vill säga HIA:2, var det dock fler som angav att de inte var eller inte visste om de 

var kritiska till de källor de själva använde sig av; 39 % elever svarade att de var kritiska till 

källorna och resterande elever svarade ”nej” eller ”vet ej” på frågan. I samma klass svarade 69 

%  av eleverna ”nej” på frågan om de fått undervisning i källkritik under sin studietid. Detta 

att jämföra med HIA:1 där 59 % av eleverna svarade att de fått undervisning i källkritik (27 

stycken svarade ”vet ej” och 14 % stycken svarade ”nej”).  I HIB svarade samtliga elever att 

de fått undervisning i källkritik under sin studietid. I senaste gruppen kan man konstatera att 

nästan alla elever svarade ”ja” på fråga tre och samtliga på fråga fem som tidigare nämnts, 

samt på fråga fyra.  

 

Med dessa fakta kan man anta att elever som fått den undervisning i källkritik som de är 

berättigade till också till större grad är kritiska till de källor som de själva använder sig av. 

Dessa elever har fördjupat sin kunskap och intar den kritiska hållning som styrdokumenten 

anger för betyget väl godkänt: ” Eleven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om 

historiska problem och källor, bearbetar materialet samt motiverar sitt ställningstagande” 

(Skolverket, 2008). Detta citat gäller för Historia A, och man kan anta att de elever som är 

medverkande i denna undersökning och som går i den grupp som läser Historia B skall ha fått 

mer undervisning i källkritik än de som endast läser Historia A. Av totalt 56 elever som 

utgjorde denna enkät är det 12 elever som uppgett att de inte är kritiska till de källor de själva 

använder sig av, och 10 stycken har svarat ”vet ej” på frågan. Ett rätt så stort antal elever 

torde alltså, med denna bakgrund inte kunna klara de kriterier som anges för betyget ”väl 

godkänd”. En anledning till att eleverna inte är kritiska till de källor de själva använder sig av 

borde bero på bristande kunskap – hur ska en elev kunna ifrågasätta en källa och väga den 

mot en annan om denne inte fått träning i källkritik?  

 

På frågan ”Anser du att det är viktigt att vara källkritisk” svarar hela 92,9% av de tillfrågade 

eleverna att det är viktigt att vara källkritisk. Detta till trots verkar många elever glömma bort 

sin egen kritiska granskning av källor när de själva ska välja ut dessa till eget arbete enligt 

våra källor. Detta gäller främst elektroniska källor:  

 

Det är som om principerna bara tillämpas under just den källkritiska övningen, men att eleverna 

inte uppfattar att källkritik är tillämplig och nödvändig också vid användning av annat källmaterial. 
(Nilson, red: Karlsson & Zander, 2009 s. 284) 

 

Kan det vara så att vissa elever vet att det är viktigt att ifrågasätta källor men att detta inte 

prioriteras? Enligt en rapport från Bradleykommissionen 1989 om historieundervisningen i 

USA uppmuntras inte eleverna till kritiskt tänkande vad gäller historiska källor och 

förklaringar: "[…] I stället lär sig eleverna att samla information och reproducera den. De lär 

sig inte […] att läsa och behandla historia kritiskt." (Ahonen, red: Karlegärd & Karlsson 1997 

s 138). På detta vis handlar det mer om att ”avklara” vissa moment i utbildningen för att 

kunna gå vidare. Detta resulterar i att eleverna glömmer bort att de faktiskt ska lära sig 

någonting, inte bara minnas det. Ifrågasätter man aldrig det man lär sig lär man sig heller 

aldrig det fullt ut. Resultatet från enkätundersökningen ansluter till viss del till det 
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Bradleykommissionen kommit fram till, nämligen att eleverna lär sig var de ska finna sin 

information men istället för att granska den kritiskt handlar det snarare om att ”klippa och 

klistra”, det vill säga reproducera redan skriven text. Även Johansson & Magnusson (2007) 

nämner detta, att elever för det mesta vet att det kritiska tänkandet är viktigt, men att 

tidsaspekten är avgörande för huruvida eleverna lägger ned tid och arbete på sitt arbete eller 

ej. På detta vis går eleverna miste om de kunskaper som styrdokumenten anger, bland annat 

att eleverna ska kunna visa på komplexiteten inom källkritiken. Man kan utifrån detta ställa 

sig frågan om eleverna skulle tjäna på att lärarna utformade uppgifter som ej skulle uppta så 

mycket tid? Skulle detta ge eleverna mer fördjupad kunskap i de arbeten de utför, eller 

handlar det snarare om hur uppgifterna är utformade från första början?  

 

 

Fråga 6 i enkäten var uppdelad i mindre frågor, från a till f, där eleverna skulle, på en skala 

från 0 till 5 bedöma olika källor där 0 var inte trovärdig och 5 var mycket trovärdig. En 

undersökning som presenteras i boken Ungdomar tycker om historia och politik – en studie i 

pedagogiskt arbete av Långström (2001) visar vad ungdomar litar på för källor när de 

besvarade följande fråga: ”Vilka sätt att möta historien litar du på?”. Vi presenterar våra 

resultat på samma sätt som han valt att göra. Nedan följer resultatet av hans undersökning. 

 

    Årskurs 9 årskurs 3 gymnasiet 

Museer och historiska platser  78 84 

Historiska faktaprogram i TV  77 77 

Lärare som berättar   61 65 

Läroböcker    61 63 

Historiska dokument och källor  60 63 

Andra vuxna som berättar   56 60 

Biofilmer    25 11 

Historiska romaner   15 10 

(siffrorna i procent, s 52)  

 

I Långströms undersökning är det lätt att se en förändring över tiden. Till exempel elevernas 

förtroende för biofilmer från årskurs 9 till årskurs 3 i gymnasiet sjunkit med 14 %. Eftersom 

ålderskillnaden mellan våra elever är väldigt liten (årskurs 1 på gymnasiet till årskurs 2) är det 

svårt att utläsa någon egentlig skillnad mellan åldrarna. Den skillnad man kan utläsa mellan 

de elever som läser Historia A och de som läser Historia B i vår undersökning kan bero på 

enbart personliga preferenser hos de eleverna. Om vi bortser från personliga preferenser kan 

vi dock notera att den mest utmärkande skillnaden mellan eleverna som läser Historia A och 
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B är att HIB värderar sina vänner som en mycket mer trovärdig källa än vad HIA:1 och HIA:2 

gör. De har också ett märkbart lägre förtroende för dagstidningar som källa.  

 

Kategorierna "Lärare som berättar" samt "Historiska faktaprogram i TV" kan likställas med 

våra utvalda kategorier "Min lärare i historia" samt "Tv-program". Som man kan se får 

Långström ett resultat som skiljer sig från vårt. I hans undersökning anser eleverna att tv-

program är mer trovärdiga än lärare. Jämfört med vår undersökning får lärare mycket lågt 

förtroende hos eleverna i Långströms undersökning. Som sagt har HIA:2 och HIB samma 

lärare. Kanske har just den här läraren en extra hög trovärdighet. Det motsägs dock av att 

läraren för HIA:1 fick ett ännu högre förtroende. Det är också intressant att det blev så olika 

resultat i HIA:2 och HIB trots att de har samma lärare. I HIA:2 var det endast 38 % av 

eleverna som ansåg att de var källkritiska jämfört med HIB där 82 % ansåg att de var 

källkritiska. 100 % av HIB ansåg också att de fått undervisning i källkritik mot endast 13 % 

av HIA:2. Hur kan det komma sig att två klasser med samma lärare kan få så skilda resultat? 

Det beror antagligen på vilka lärare eleverna haft i sin tidigare skolgång. Eftersom vi 

efterfrågar om de fått undervisning någon gång under sin skoltid och inte endast under 

gymnasiet kan eleverna i HIB fått undervisning i källkritik innan de började gymnasiet. Det 

kan också ha haft en annan lärare i Historia A än den de har nu. Svar på detta hade vi kunnat 

få fram om vi intervjuat eleverna men på grund av tidsbrist har vi inte haft möjlighet till detta.  

 

Men varför får tv-program ett så mycket större förtroende av eleverna i Långströms 

undersökning? Det kan bero på de formuleringar vi valt i våra respektive undersökningar. 

Långström frågar efter elevernas bedömning av "Historiska faktaprogram i TV" medan vi 

frågar efter "Tv-program" rätt och slätt. Vår formulering omfattar ett större område och kan 

ge eleverna associationer till allt från Rapport till Robinson.    

 

Överraskande få av eleverna anser att källkritik används i undervisningen. I HIB angav 100% 

av eleverna att de fått undervisning i källkritik under sin studietid. Detta kan bero på att de 

läser Historia B där källkritiskt tänkande ingår mer än jämfört med Historia A. Dock är det 

bara 20 % elever som läser Historia B i vår undersökning. De utgör därför en sådan liten del 

att det är svårt att utläsa någon egentlig slutsats av resultatet.  

 

Vi har kunnat se att de elever som upplevt att de fått undervisning i källkritik också anser att 

det själva är källkritiska i större utsträckning än de som anser att de inte fått någon 

undervisning i källkritik. Enligt Nilson (red Karlsson & Zander, 2009) är förutsättningarna för 

eleverna olika när de kommer till gymnasiet. Han menar att vissa elever har goda 

förkunskaper i ämnet medan andra inte har några förkunskaper alls. Trots detta ansåg ändå en 

majoritet (60,8 %) av eleverna att de är källkritiska.  
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Man kan också ha anledning att ifrågasätta elevernas kunskaper kring källkritik. Kanske har 

de inte så stora kunskaper att de kunnat svara helt tillförlitligt på frågorna. Alla elever har 

kanske inte förstått innebörden i begreppet "källkritik". Mer om detta i nästa stycke.  

 

Vårt resultat från enkäten kring vilken källa eleverna anser som trovärdig eller ej var mycket 

intressant. Det fanns få variationer mellan klasserna. Alla var överens om att läraren hade 

högt förtroende som källa. Vi har ifrågasatt om det handlar om att just dessa specifika lärare 

har en hög trovärdighet. Vår teori är att detta snarare handlar om läraren som en auktoritet. 

Eleverna har sin framtid i lärarens händer - det är denne som sätter betyg på deras kunskaper. 

Eleverna är också medvetna om den utbildning som läraren (vanligtvis) har och ofta har 

läraren också en lång erfarenhet bakom sig. Det finns alltså egentligen ingen anledning för 

eleverna att ifrågasätta lärarens kunskaper. Men lärare är ju bara människor och trots sin 

utbildning och sin erfarenhet kan deras kunskaper också brista. Frågan alltså om elevernas 

brist på ifrågasättande av läraren är ett symtom på de inte förstått begreppet källkritik och vad 

som ryms inom det. Att det inte bara handlar om att ifrågasätta en artikel på Wikipedia eller 

något en vän påstår. Det handlar också om att ifrågasätta det din lärare säger i sin 

undervisning. Enligt Johansson & Magnusson (2007) tenderar elever att tycka att det är upp 

till dem själva att avgöra om en källa är trovärdig eller inte. Dessa fakta är högst intressant 

och hade varit roligt att använda sig av i enkäten. Om detta är helt upp till eleven själv, hur 

hade denna reagerat om exempelvis läraren hade ifrågasatt dennes val av källor? Troligen är 

det så att eleverna (eller alla människor över huvudtaget) väljer vad de vill tro på beroende på 

fasta grundövertygelser, vilka är svåra att rucka på. 

 

 

Elevernas värdering av Wikipedia och NE som källor fick också ett mycket intressant resultat. 

NE fick avsevärt högre betyg, vilket inte var oväntat. Wikipedia fick ett mycket lågt betyg. 

Det har diskuterats mycket kring dessa två uppslagsverk. Många hävdar att det inte är någon 

direkt skillnad på trovärdigheten. NE har länge haft en dominerande plats på marknaden och 

ses som ett etablerat och seriöst företag. Dock har det uppmärksammats i media att Wikipedia 

ofta kan konkurrera med NE i fråga om trovärdighet. På e24.se kan man till exempel läsa:  

 

Wikipedia har ibland anklagats för att innehålla felaktigheter då vanliga användare själva kan gå in 

och ändra i uppgifterna, men undersökningar har visat att antalet fel inte skiljer sig nämnvärt från 

de som förekommer i traditionella uppslagsverk.  (e24.se, 2008) 

 

Även i Svenska Dagbladets stora undersökning av uppslagsverk fick Wikipedia högt betyg. 

(Svd.se, 2009) Som vi tidigare nämnt beror troligtvis skillnaden i värderingen mellan NE och 

Wikipedia på att NE uppkommit från en forskartradition medan Wikipedia skapas av lekmän.  

 

Det är intressant att se att Wikipedia hamnar sist eller näst sist i alla tabeller trots att eleverna 

ofta gärna använder sig av den som källa enligt våra erfarenheter. Enligt Johansson och 
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Magnussons (2007) undersökning anser elever att den mest aktuella faktan är den med mest 

trovärdighet. Aktualitet är Wikipedias styrka. Det kan vara så att trots att elever värderar 

aktualitet högt så värderar de också en källa högre om en organisation står bakom istället för 

en person (Edel & Paananen, 2007). Vi har också träffat på lärare som själva använder 

Wikipedia som källa inför sina lektioner. I förlängningen kan man alltså se att den källan med 

högst trovärdighet (läraren) ibland själv använder sig av den med lägst (Wikipedia). Varför 

använder eleverna en källa, exempelvis Wikipedia, som de inte anser är trovärdig? Vi tror att 

det delvis är som Bradleykommissionen kom fram till (se ovan), att eleverna i slutändan 

endast vill få sitt arbete slutfört på enklast möjliga sätt.  

 

Kring frågan hur eleverna värderar dagstidningar och tv-program blev resultatet föga 

förvånande. Båda fick i stort sett ett medelbetyg. Som en elev själv poängterade i enkäten så 

är frågorna generaliserade och det är stor skillnad på vilka program du ser på tv och vilken 

tidning du läser. Troligtvis värderar eleverna till exempel Aftonbladet lägre än Dagens 

Nyheter i fråga om trovärdighet. Ett problem är att Aftonbladet inte är en dagstidning utan en 

kvällstidning. Felet är helt och hållet vårt. Det smög in en fel när vi konstruerade enkäterna. 

Kanske kan resultatet därför vara missvisande för kategorin ”dagstidningar”. Om eleverna har 

högre förtroende för dagstidningar som Dagens Nyheter än för kvällstidningar som 

Aftonbladet kommer detta inte att kunna återspeglas i våra resultat.  

 

Att eleverna värderar sina vänner lågt som källa var inte heller överraskande. De flesta ser 

nog till sig själva och sina kunskaper och anser nog troligtvis att deras vänner bär på ungefär 

samma kunskaper. Johansson och Magnusson (2007) skriver i sin studie att eleverna 

reflekterar över sitt eget tänkande kring källkritik och att de fått hjälp med detta av bland 

annat lärare, föräldrar och kompisar när de diskuterade en källas tillförlitlighet. Detta tror vi 

kan bero på att när man samtalar och diskuterar kring en källas ”vara eller icke vara” skapar 

man därmed en djupare övertygelse kring källan. Får man höra andra personers åsikter kring 

en källa och värdera detta mot sina egna åsikter blir det också lättare att acceptera eller 

förkasta en källa, vare sig denna verkligen är trovärdig eller ej. Som ensam värderare är man 

mer osäker än om man har någon man kan diskutera med. 

 

6.1.2 Intervjuer  

Även intervjun har en god inre validitet. Intervjun utformades enligt våra frågeställningar. De 

flesta av frågorna är inte värderande. Däremot finns det en fråga där frågetecken kan uppstå 

kring vad vi egentligen frågade efter. Frågan "Vad anser du om att använda Internet som 

källa?" specificerar egentligen inte vad vi är ute efter. Är det vad de anser om att själva 

använda det som källa, att eleverna använder Internet som källa eller bara generellt sett? De 

flesta av lärarna svarade som om det gällde eleverna. Vi var ju egentligen ute efter att få svar 

på alla tre. Den frågan hade alltså med fördel kunnat formuleras om för att bättre nå vår 

målsättning. Den yttre validiteten för uppsatsen var däremot inte lika god. Vi fick ett stort 

bortfall av respondenter (60 %) vilket ledde till att vi enbart kunde få åsikter från fyra olika 

lärare. Dessa tre lärare får alltså exemplifiera sina ståndpunkter men kan egentligen inte sägas 

kunna representera Sveriges lärarkår.  
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Intervjuernas reliabilitet är låg. Om vi skulle skicka ut lika många enkäter om några år skulle 

vi troligtvis få liknande svar men ändå med markanta variationer. Variationerna kan bero på 

bland annat ålder, internetvana och erfarenhet hos respondenterna. Det är alltså en personlig 

variation mellan de olika personer som kan svara på intervjuerna. Historielärare är inte en 

homogen grupp.  

 

De frågeställningar vi ville ha svar på genom att använda intervjuer var dessa:  

 

 Hur används källkritik av lärarna i historieundervisningen på gymnasiet?  

 Hur resonerar lärare i sitt val av undervisningsmaterial?  

 

Fråga ett om hur lärarna väljer ut undervisningsmaterialet visade att lärarna ville ha praktiskt 

och lättillgängligt material och därför väljer de oftast att använda litteratur. I detta fall betyder 

det läroböckerna. De ansåg att det var lättare att sålla ut det viktigaste ur en lärobok än från 

Internet eftersom Internet innehåller så mycket information. Det är också enkelt att undervisa 

utifrån en lärobok eftersom den är kronologisk och sammanfattar varje område. På så sätt 

slipper läraren göra detta själv.   

 

Få av lärarna nämnde ens sin egen källkritik, alltså hur de kritiserar de källor de själva väljer 

att arbeta med. Hur vet till exempel lärarna att läroboken de använder är korrekt? Troligtvis 

beror detta på hur vi har formulerat intervjufrågorna. Vi frågade inte specifikt efter detta. Det 

är också möjligt att lärare inte tänker så mycket på att ifrågasätta det material de får tillgång 

till. I målbeskrivningen för Historia A står det bland annat att eleven ska känna till de 

grundläggande dragen i den historiska utvecklingen vilket många läroböcker till viss del ska 

kunna uppfylla. Läroböcker till historieundervisningen är oftast utformade på så vis att de 

beskriver grundläggande drag i världens historia, men dock är detta mål aningen luddigt 

beskrivet – vilka är egentligen de grundläggande dragen? Och från vilket perspektiv är dessa 

drag betraktade från? Vidare står det i betygskriteriet för Väl godkänd i Historia A att ”Eleven 

ger bakgrund och sammanhang till några skeenden i vår tid” (Skolverket, 2008). Även detta 

torde dagens läroböcker kunna hjälpa eleverna till då ”några skeenden” lämnar mycket över 

till fantasin. Lärarna kan alltså utifrån dessa betygskriterier använda läroböckerna utan dåligt 

samvete. 

 

När vi frågade hur lärarna undervisar i källkritik fick vi varierande svar. Vissa lägger ner 

mindre tid än andra på att undervisa i källkritik. Det beror antagligen på flera orsaker där en 

orsak kan vara tonvikten man la på källkritik under lärarens utbildning. Enligt Karlsson i 

Historiedidaktiska utmaningar har den svenska historiedidaktiken haft en utveckling som 

varit otillfredsställande, och han menar att skulden till detta lagts på dels vetenskapssamhället 

och dels på det historievetenskapliga samfundet. Problemet ligger hos universiteten och 



29 

 

avsaknaden av samarbete mellan pedagogiken och ämnesinstitutionerna där studenterna 

utbildar sig till lärare. Vidare nämner Karlsson två forskare som på 1980-talet visade på 

avsaknaden av historiedidaktiskt intresse i just Sverige. Dessa menade också att det var vid de 

svenska universiteten som bristerna låg och här vid träningen i källkritik. Detta resulterade i 

att när dessa studenter var färdigutbildade lärare så tog de med sig dessa brister (deras 

kunskapssyn) till skolorna. (red Larsson, 1998). En annan orsak kan vara kulturen på skolan 

hos de andra lärarna i att undervisa i källkritik. Där tillkommer också en kraftigt minskad 

undervisningstid i historia (Nilson, red Karlsson & Zander, 2009). Detta kan enligt oss 

resultera i att läraren undviker att undervisa i källkritik för att hinna med annat. 

Styrdokumenten anger flertalet gånger vikten av källkritik och att eleverna ska lära sig ett 

källkritiskt synsätt. Samtliga lärare uppgav att de ofta integrerade undervisningen i källkritik i 

elevernas egna arbeten. Här kan det alltså fastslås att lärarna följer styrdokumenten på så vis 

att eleverna får undervisning i källkritik. 

 

Som vi kunde se var lärarna till stor del negativa till att använda Internet som källa. Alla 

ansåg att det var acceptabelt men de krävde ofta flera källor och liknande restriktioner. Varför 

är lärare så misstänksamma mot Internet och inte till exempel sin egen lärobok? Vi tror att det 

kan bero på att Internet fortfarande är en relativt ny företeelse. Det kan också vara så att 

lärarna utgår från att eleverna fuskar med hjälp av Internet. Det är enklare att ”klippa och 

klistra” som en lärare kallade det från Internet än från en bok. Det går också väldigt fort att 

söka information från Internet och det finns en risk att eleverna sedan inte orkar kolla fler 

källor. Lärarna är oroliga att elever inte ska anta ett källkritiskt synsätt på internet. 

Undersökningen av Kooperativa institutet visar dock att elever främst använder internet för att 

jämföra källor med varandra samt att de är medvetna om att Internet är fullt av felaktigheter 

(Johansson & Stiel, 2008) En annan anledning kan vara avsaknaden av didaktisk vägledning 

för lärarna. Under utbildningen berörs i regel inte IT-didaktik överhuvudtaget. Kanske känner 

sig läraren otrygg med att arbeta med Internet och väljer istället källor som han eller hon blivit 

mer exponerad för under sin utbildning?  

 

6.2 Erfarenheter inför framtida yrkesroll 

De erfarenheter som vi dragit utav undersökningen som kan användas i kommande yrkesliv är 

det värdefulla i att ha ett källkritiskt synsätt samt att de flesta (i alla fall i denna undersökning) 

anser att detta är av stor vikt. Att många elever dock svarade att de inte ansåg sig själva vara 

källkritiska är en enormt stor lärdom – läraren måste söka sätt att forma undervisningen på så 

vis att eleverna tar källkritikens vikt på allvar och att de själva värdesätter sitt eget arbete. Det 

handlar inte om att ”producera en massa text för att göra läraren nöjd” utan om att eleverna 

skall dra lärdom av själva arbetet med källkritik. Dessutom handlar det om hur de kan 

applicera detta i verkligheten när det handlar om att ifrågasätta källor i varierande grad. Som 

lärare måste man hela tiden hålla sig uppdaterad, speciellt när det handlar om källkritik på 

nätet. Det är viktigt att värdesätta Internet som ett sätt att söka information på, samtidigt som 

man bör vara noggrann med att ifrågasätta och granska källan man använder sig av. Dock är 

det viktigt att förstå att en bok automatiskt inte är en mer trovärdig källa än någon sida på 

Internet utan att detta varierar i stor grad. 
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En annan viktig lärdom vi dragit genom detta arbete är hur högt eleverna värderar oss som 

historielärare. Den uteslutande mest trovärdiga källan enligt eleverna i vår undersökning var 

deras historielärare. Detta ställer höga krav på oss att kritisera oss själva och våra källor. Det 

ställer också höga krav på lärarutbildningen. Det finns en lärdom att dra inför utformningen 

av utbildningen för alla lärare. Det behövs mer undervisning i källkritik och användande av de 

nya källorna som Internet bidrar med.  

/ 

  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns flera möjligheter att forska vidare inom det område vi valt. Vi har bara skrapat på 

ytan. En intressant linje att följa är hur lärare väljer ut sitt material. Vi har berört det och till 

viss del svarat på frågan. En större undersökning med mer djupgående frågor skulle dock vara 

intressant att se. Det skulle också vara intressant att mer utförligt undersöka hur elever 

värderar olika källor. En långtgående studie kring detta där man mer detaljerat kan gå in på 

olika källor genom djupintervjuer. Med hjälp av dessa djupintervjuer skulle man kunna få 

högre förståelse för varför eleverna värderar olika källor olika.   
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BILAGA 1 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

 

Vi är två elever vid Luleå tekniska 

universitet som precis påbörjat vårt 

examensarbete. Vi undersöker hur elever 

och lärare använder sig av källkritik. 

Syftet är att klargöra hur lärare i historia 

i gymnasieskolan använder sig av 

källkritik. Speciellt hur de använder sig 

av detta i sin undervisning. Avsikten är 

att utreda hur lärare behandlar 

källkritiken i sin undervisning. Mer 

precist hur man följer styrdokumenten i 

detta avseende. Styrdokumenten finns 

där för att följas. Avsikten är att 

undersöka hur verkligheten ser ut och 

hur lärarna tänker kring styrdokumenten. 

Syftet är också att undersöka elevers 

inställning till källkritik inom 

historieämnet. Här avses elevers upplevelse i undervisningssituationer med läraren samt hur 

de själva resonerar i sitt arbete med uppgifter. Syftet är också att undersöka hur eleverna 

avgör om en källa är trovärdig eller inte. Vi hoppas att du vill medverka i denna undersökning 

genom att fylla i den här enkäten. Dina svar kommer att vara anonyma.  

 

 

Tack för din medverkan! 
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Svara på frågorna nedan genom att markera ett alternativ med ett kryss. 

 

1.  Är du man eller kvinna? 

(   ) Man       (   ) Kvinna     

 

2. Vilken kurs läser du? 

(    ) Historia A        (    )  Historia B         (    )  Historia C        

(    )  Annan kurs: _____________________________             

 

3. Anser du att du är kritisk till de källor du hämtar information från? 

(    )  Ja         (    )  Nej     (    )  Vet ej 

 

4. Anser du att det är viktigt att vara källkritisk? 

(    )  Ja         (    )  Nej     (    )  Vet ej 

 

5. Har du fått undervisning i källkritik under din studietid? 

(    )  Ja         (    )  Nej     (    )  Vet ej 

 

6. Nedan följer en förteckning över olika källor. Markera det alternativ du tycker stämmer bäst 

överens med din egen åsikt om huruvida källan är trovärdig eller ej.  

 

6a.  Din lärare i historia. 

 

Inte trovärdig      0         1        2        3       4       5        Mycket trovärdig 

 

(    )  Känner ej till källan.  

 

 

6b. Nationalencyklopedin. 

 

Inte trovärdig      0         1        2        3       4       5        Mycket trovärdig 

 

(    )  Känner ej till källan.  
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6c. Wikipedia eller liknande sidor på Internet.  

 

Inte trovärdig      0         1        2        3       4       5        Mycket trovärdig 

 

(    )  Känner ej till källan.  

 

 

6d. Dagstidningar (till exempel Aftonbladet, Dagens nyheter, Norrbottens-Kuriren). 

 

Inte trovärdig      0         1        2        3       4       5        Mycket trovärdig 

 

(    )  Känner ej till källan.  

 

 

6e. Dina närmsta vänner. 

 

Inte trovärdig      0         1        2        3       4       5        Mycket trovärdig 

 

(    )  Känner ej till källan.  

 

 

6f. Tv-program. 

 

Inte trovärdig      0         1        2        3       4       5        Mycket trovärdig 

 

(    )  Känner ej till källan.  

 

 

Om du har åsikter om enkäten, källkritik eller något du vill tillägga kan du göra det på 

följande rader. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2 

 

Hej! 

 

Vi är två elever vid Luleå tekniska universitet som precis har påbörjat vårt examensarbete. Uppsatsen 

kommer att behandla källkritik inom historieämnet på gymnasiet. Undersökningen kommer att ske 

genom att eleverna får svara på enkäter samt skriftliga intervjuer med lärarna. Vi hoppas att du vill 

svara på några frågor inom ämnet. Dina svar kommer att vara helt anonyma. Nedan följer vårt syfte 

och våra frågeställningar.  

”Syftet med denna uppsats är att klargöra på vilket sätt lärare som undervisar i historia inom 

gymnasieskolan behandlar källkritiken i sin dagliga undervisning. Avsikten är att undersöka vilken 

inställning dessa lärare har till ett personligt källkritiskt tänkande samt hur de förmedlar detta vidare 

till sina elever, och hur de resonerar kring styrdokumenten och dess innebörd gällande det kritiska 

tänkandet. Vidare syftar arbetet till att undersöka elevers upplevelse i undervisningssituationer med 

läraren samt hur de själva resonerar i sitt arbete med uppgifter där de ska inhämta information från 

diverse olika källor. Syftet är också att undersöka vilka källor eleverna anser är trovärdig eller ej. 

De frågeställningar som kommer att behandlas är dessa:  

 Hur används källkritik av lärarna i historieundervisningen på gymnasiet?  

 Hur resonerar lärare i sitt val av undervisningsmaterial?  

 Upplever elever att källkritik används i undervisningen och hur uppfattar de sitt eget 

användande av källkritik?  

 Vad anser elever är en trovärdig källa? ” 

 

Svara på dessa frågor och utgå från hur du själv arbetar som lärare. Vi vill ha 

ditt svar senast onsdagen den 15/4. Om du inte har möjlighet att medverka så 

kontakta oss snarast möjligt.  

 

1. Hur resonerar du i valet av undervisningsmaterial? Speciellt intressant är 

det hur du resonerar om du väljer att använda antingen internet eller litteratur.  

 

2. Vad anser du om att använda internet som källa?  

 

3. Hur pratar du med dina elever om källkritik?  

 

4. På vilket sätt använder du dig av styrdokumenten i ditt arbete med källkritik?  

 

5. Anser du att det finns mer eller mindre trovärdiga källor?  
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Tack för din medverkan! Vi ser fram emot ditt svar.  

 

Med vänliga hälsningar  

Maria Nilsson och Anna Ärlig 

 


