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Abstract

This study has examined how teachers in Swedish upper secondary schools work to foster a critical 

perspective through the  education  in  the  subject  of Swedish.  The study is  based on qualitative 

interviews conducted with three teachers, who have given their views on the role of source criticism 

and critical analysis of literature in the subject of Swedish. Furthermore, they have described how 

they incorporate these views into their own teaching.

The  study  has  shown  that  the  teachers  find  that  source  criticism  and  literary  analysis  are 

interconnected, since both depend on a general critical approach, which they both help foster. The 

main  question  the  study  examined  was how  Swedish  education  could  help  foster  a  critical 

perspective. The interviewed teachers' ways of working point  out  a way: teacher C has integrated 

source criticism and referencing into most of their  education,  which makes them central  to the 

education in Swedish. Teachers A and B give much time to  literary analysis and encourage their 

students to view the texts through critical perspectives. Teacher B works with film analysis in ways 

that connects traditional literary analysis with source criticism and thus very explicitly demands a 

critical viewpoint. There is a difference between teacher B and teachers A and C in that A and C are 

quite firm in their usage of codified methods for literary analysis and source criticism respectively, 

while teacher B incorporates source criticism into their education on literary analysis. This can be 

understood in their respective goals: teachers A and C hold a view that these methods will lead to 

the students conquering external knowledge, while B wishes to teach students to use literature as a 

tool for reflecting on their own lives. The knowledge gained through B's method is internal rather 

than external.

The education in Swedish  can foster  critical  persepctives  by identifying  methods of critical 

questioning, such as source criticism and literary analysis, and having these form the core of the 

education.  Since literary  analysis  is  a  central  part  of  the subject  of  Swedish,  a  critical  literary 

analysis as well as searching for information and source criticism can be had as the basis of most 

assignments.
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1. Inledning

Kritiska medborgare är en förutsättning för en fungerande demokrati. Då Internets framväxt 

har  påverkat  möjligheten  att  finna  och  sprida  information  har  förmågan  att  sålla  bland 

information  och  avväga  källor  blivit  än  viktigare.  Eftersom läraruppdraget  formas av 

samhälleliga förutsättningar förskjuts fokus till viss del från att lära ut ämneskunskap till att 

lära ut metakunskap och verktyg; i  korthet att  lära eleverna att  lära. Då skolan ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande är det ohållbart att tänka att eleverna i skolan ska lära sig allt 

som de kommer att behöva i sitt framtida liv.  Tvärtom behöver de strategier för att senare 

kunna lära på egen hand. Information och kultur har aldrig förut varit så lätt för var och en att 

sprida vilket skapar ett överflöd av information. Detta gör det viktigt att var och en kan sålla 

bland källor och bedöma vilka som är tillförlitliga.

Ett kritiskt förhållningssätt inbegriper mer än den källkritiska metoden.  Det handlar om 

att  utveckla  ett  förhållningsätt  där  man  ifrågasätter  det man  läser,  oavsett  om det  är  en 

skönlitterär text, ett tal eller en sakprosatext. Metoder som den källkritiska är av yttersta vikt 

då det är med hjälp av dem elever kan uttolka huruvida en text är trovärdig eller ej, men om 

detta kritiska förhållningssätt saknas kommer metoderna att bli substanslösa. 

Den här  uppsatsen utgörs av en studie av hur  tre svensklärare på gymnasienivå ser på, 

förhåller sig till och arbetar för att främja ett kritiskt förhållningssätt i svenskämnet, vilket de 

anser handlar om mer än ren källkritk.  Det som tas upp i studien är huvudsakligen deras 

undervisning i källanvändning och analys av skönlitteratur.

Syfte

Syftet med den här studien är att beskriva hur gymnasielärare i svenska ser på och arbetar för 

att främja ett kritiskt förhållningssätt genom undervisningen i svenska.

Frågeställningar

• Vad anser lärarna utgöra ett kritiskt förhållningssätt och hur arbetar de praktiskt för att 

främja dessa färdigheter?

• Hur kan man förstå skillnaderna mellan lärarna?

• Vilka  ingångsvinklar  finns  det  utifrån  deras  metoder  för  att  integrera  ett  kritiskt 

förhållningssätt i svenskundervisningen?
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2. Bakgrund

Tidigare forskning

Vad innebär kritiskt tänkande?

På svenska har  begreppet  “kritik”,  enligt  Hultén  et  al. i  boken  Kritiskt  tänkande (2007), 

dessvärre fått en negativ klang och kan uppfattas som konfliktsökande. Hultén et al. menar att 

andra begrepp med samma innebörd har lanserats  genom åren för att  komma runt denna 

negativa koppling och att det nuvarande begreppet är “reflektion”. De anser dock att detta är 

olyckligt:  kritik handlar om att granska, varken mer eller  mindre. Kritiskt tänkande är ett 

förhållningssätt där man ifrågasätter och reflekterar över det upplevda. 

Detta kritiska förhållningssätt ligger som grund för all forskning och undervisning oavsett 

vilket  ämne  denna sker i.  I  varje  fall  måste  information  tolkas,  insamlas  och ifrågasättas 

(Hultén et al., 2007). I klassrum i dagens skolor visar sig detta genom att elever uppmanas att 

reflektera  och  diskutera  kring  det  som  de  lär  sig.  Hultén  et  al.  menar  att  det  kritiska 

förhållningssättet utgörs av två huvudprocesser: “att fråga och att ifrågasätta” (2007, s.  17), 

att ställa frågor som leder till nya upptäckter och fakta samt att ifrågasätta frågornas resultat 

för att se om de håller. Syftet är alltså både ifrågasättande och framåtsyftande:

Genom att öva upp vårt kritiska tänkande försöker vi självklart motverka [att vi bedras], men det är 
egentligen  inte  vad  vi  ser  som det  kritiska  förhållningssättets  främsta  uppgift.  Genom ett  kritiskt 
tänkande kan man också finna nya och bättre lösningar på olika problem. (Hultén et al., 2007, s. 12)

Med kritiskt tänkande avses metoder för att hantera information för att “både underlätta nya 

upptäckter och stärka granskningen av informationens korrekthet” (Hultén et al., 2007, s. 17). 

Syftet  med  detta  är  att  “skapa  fler  handlingsalternativ”,  “skapa  säkrare  slutsatser”, 

“tydliggöra konsekvenser”  samt “spegla mångfald” (Hultén  et al.,  2007,  s. 21). Om kritiskt 

tänkande ligger i grunden för all kunskapsbildning faller det sig naturligt att skolan bör arbeta 

med det. Det blir än viktigare då dagens medie-, informations- och marknadsöverflöd ställer 

krav på dem som ska hantera detta överflöd (Hultén et al., 2007). 

Som kommer att  framkomma senare är ”kritiskt förhållningssätt”  ett  nebulöst begrepp 

med många olika definitioner. För tydlighetens skull anammar den här uppsatsen Hultén et 

al:s definition: ”att fråga och att ifrågasätta” (2007, s. 17), även om det är vagt. I de fall där  

mer specifika metoder  som källkritik  eller  analys av skönlitteratur diskuteras benämns de 

tydligt. 
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Källkritiken är en viktig del av ett kritiskt förhållningssätt och vidgas alltjämt i och med 

nya  kommunikations-  och  informationsvägar.  Hultén  et  al.  (2007) argumenterar  för  att 

källkritikens modell speglar ett naturvetenskapligt arbetssätt och att det därför är viktigt att 

inte  låta  källkritik  ensamt  representera  ett  kritiskt  förhållningssätt.  Med  det  vill  de 

understryka att det kritiska tänkandet inte får reduceras till att bara handla om faktaprövning. 

Den metod de talar om är emellertid endast en av många modeller av källkritik som inte alla 

strikt bygger på den historievetenskapliga metoden, då begreppet tolkas på många olika sätt.

Internet och behovet av källkritik

Att det nya medielandskapet har förändrat sättet vi använder och ser på medier är ingalunda 

en ovanlig tanke; även Europaparlamentet har uppmärksammat detta. De menar att medier får 

ett allt  större utrymme i folks liv samt att “dessa nya medier kräver att  medieanvändaren 

spelar  en  mer  aktiv  roll”  (Europaparlamentet,  2008).  Europaparlamentet  menar  att  detta 

innebär att demokratiska samhällens medborgare behöver mediekunskap, vilket de definierar 

som “förmågan att självständigt använda de olika medierna, att förstå och kritiskt utvärdera 

de  olika  aspekterna  hos  medierna  och  medieinnehållen  och  att  i  komplex  kontext  själv 

kommunicera och skapa och sprida medieinnehåll” (Europaparlamentet, 2008). Parlamentet 

menar också att den viktigaste förmågan är att målmedvetet kunna sålla i det stora överflödet  

av  tillgängliga  källor  och  att  ett  av målen  med medieutbildning  är  förmågan  till  “kritisk 

analys av medieprodukter” (Europaparlamentet,  2008). De menar att  mediekunskap måste 

läras ut i skolan och att det alltjämt ska vara integrerat i ett flertal ämnen.

Internet har skapat en situation där tillgången till information är närmast gränslös och var 

och en  kan finna utrymme för att  sprida åsikter och kunskap. Utgångspunkten för många 

elevers kunskapsinhämtande är Wikipedia, vars öppna redigering är ett tveeggat svärd, en 

“fantastisk  tanke,  men  den  ställer  också  krav  på  sina  användare  att  ha  ett  kritiskt 

förhållningssätt” (Hultén et al., 2007, s. 91). Även bloggar, som är ett utbrett fenomen särskilt 

bland ungdomar, ställer nya krav på en kritisk kunskap, då de just är personliga och det som 

skrivs på dem ofta är “extrema exempel  på partsintresse och åsikter  snarare än objektiva 

fakta”  (ibid,  s. 91).  Liksom  Wikipedias  potential  inte  förringas  av  dess  förutsättningar 

behöver inte heller bloggar förringas av sina. Det som behövs är snarare en medvetenhet hos 

läsaren. Leth & Thurén menar i Källkritik för Internet (2000) att situationen på Internet har 

skapat  nya  premisser, vilka kan  sammanfattas  i  tre  negationer  och  tre  affirmationer. 

Negationerna är: “Det finns inga ‘hårda’ fakta. Det finns inga säkra källor. Det kan inte råda 

absolut visshet” (Leth & Thurén, 2000, s. 133). Affirmationerna är: “Det går att ge goda skäl 
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för att föredra ett påstående framför ett annat. Vedertagna uppfattningar ska ifrågasättas. Det 

finns alltid mer att veta.” (ibid, s. 133). De varnar samtidigt för att det här inte innebär att 

man ska hemfalla  åt  någon sorts  relativism,  utan snarare att  Internet  gör  situationen mer 

komplex och att vad som krävs av användare är en större skepticism och en större nyfikenhet 

för att själv söka reda på ny kunskap.

Även Skolverket har uppmärksammat detta behov av källkritik och driver sedan några år 

projektet  “Kolla  källan”,  där  de  försöker  lyfta  fram ett  källkritiskt  perspektiv  i  samtliga 

ämnen. Som en del av detta projekt presenterade  Holmqvist  2009 en undersökning bland 

lärare i Sverige som visade att 70 % av tillfrågade gymnasielärare uppgav att deras skola 

undervisade i  källkritik  och att  60 % av gymnasielärare menade att  deras skola lyckades 

mycket eller ganska bra med att främja källkritiskt tänkande. Siffrorna är allmänna och säger 

ingenting om svensklärare men de visar att det finns en medvetenhet kring dessa frågor och 

att de ses som en självklar del i skolan. 

Vad gäller svenskämnet specifikt presenterar Mannerheim (2010) två lärares synsätt i en 

intervju  som  är  del  av  samma  projekt:  för  de  intervjuade  lärarna är  det  “självklart  att 

källkritik inte handlar om separata moment eller specifika ämnesuppgifter utan mer om ett 

genomgående perspektiv som genomsyrar allt de gör i klassrummet” (Mannerheim, 2010). 

Detta visar sig i att de inte ser källkritik som en metod för att avgöra en källas validitet utan 

som  ett  allmänt  förhållningssätt  för  att  ifrågasätta  allt,  vilket  inkluderar  bland  annat 

läroböcker, innehållet i skönlitterära texter och böckers omslag. Som en av lärarna förklarar: 

“För mig som svensklärare handlar det om att eleverna ska lära sig att behärska analys, inte 

att de ska kunna rabbla en litterär kanon utantill ... All litteratur är ju en spegling av sin tid  

och för att lyckas med en textanalys måste vi granska litteraturen källkritiskt” (Mannerheim, 

2010). De intervjuade lärarna använder termen källkritik  lösare än Hultén et al.  (2007)  då 

lärarnas  praktik  inte  innefattas  av den traditionella  källkritiska  metoden.  De uttrycker  en 

tanke att svenskämnet ger en möjlighet att applicera den källkritiska metoden i ett bredare 

perspektiv  och  därigenom  öppna  upp  för  ett  allmänt  kritiskt  förhållningssätt.  Samma 

förhållningssätt återfinns även i Jämteruds (2010) artikel om hur det går att arbeta källkritiskt 

med filmer. Där skriver han uttryckligen att skolan har en uppgift att “hjälpa eleverna att bli 

mer medvetna betraktare,  att  träna dem i kritiskt  tänkande och att  genomskåda filmernas 

berättarteknik”  (Jämterud,  2010).  I  sina  förslag  för  hur  det  går  att  arbeta  kring 

dokumentärfilmer  ligger  han  väldigt  nära  den  källkritiska  metoden.  Vad  gäller 

fiktionsberättelser ger  Jämterud även där förslag som ligger nära den källkritiska metoden, 

som att granska äktheten i historiska filmer genom att jämföra ett flertal källor, men även 
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andra som  innefattar  en  traditionell filmanalys, som att granska tendensen i filmer genom 

bland annat filmteknisk analys. Oavsett är det tydligt att även Jämteruds syn på källkritik i 

svenskämnet, likt de av Mannerheim (2010) intervjuade lärarnas, ligger närmare ett kritiskt 

förhållningssätt i allmänhet än den traditionellt historievetenskapliga källkritiken.

Den källkritiska metoden

Som genomgången ovan visar är  behovet  av ett  kritiskt  förhållningssätt  i  vardagen  stort, 

delvis på grund av Internets framväxt och elevers användning av det. Vad som huvudsakligen 

intresserar  denna  studie  är  hur  detta  kritiska  tänkande  omsätts  i  undervisningspraktik. 

Mannerheims  (2010) och  Jämteruds  (2010) tidigare  nämnda artiklar  beskriver  vissa 

tillvägagångssätt  som  berör  såväl  den  källkritiska  metoden  som  litteratur-,  film-  och 

bildanalys. Detta sammanblandande av olika granskande praktiker är inte överraskande för 

svenskämnet. Lärarna i Mannerheims och Jämteruds artiklar kopplar dock alltjämt sin praktik 

till  källkritiken  varför  en definition  är  på sin  plats.  Källkritik  är  ett  samlingsnamn på de 

metoder för att ifrågasätta källors trovärdighet som utvecklats inom historievetenskapen. Med 

sin utgångspunkt i historievetenskapen definierar Thurén (2005) de kriterier som källkritiken 

undersöker:

1. Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara.

2. Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse, desto större skäl finns det att tvivla på 
källan.

3. Oberoende. Källan ska “stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat av en 
annan källa.

4. Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten  
på  grund  av  någons  personliga,  ekonomiska,  politiska  eller  andra  intressen  att  förvränga 
verklighetsbilden (Thurén, 2005, s, 13).

Thurén menar att dessa principer framstår som uppenbara och enkla men också att de mest 

nitiska källkritiker kan ha svårigheter att tillämpa dem praktiskt. Dessa svårigheter återfinns 

inom alla discipliner men är  enligt Thurén mest påtagliga  inom journalistiken, på grund av 

den stressiga arbetssituationen där journalisten bara har några timmar på sig att producera en 

text. Thurén menar  att detta  innebär att  journalistiska produkter av nödvändighet kommer 

innehålla sakfel samt visa ett smalt perspektiv. 

Den stringens som finns i historievetenskapen går dock inte att förvänta sig av skolelever; 

metoden måste förenklas för att kunna appliceras i skolan. Skolverkets lathund för källkritik 

på  nätet  gör  detta  genom  att  formulera  fyra  huvudfrågor  man  ska  ställa  källan,  med 

specificerande  underfrågor  (som här  utlämnas):  “Vem har  gjort  webbsidan?  ...  Varför  är 
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webbsidan gjord? ... Hur ser webbsidan ut? ... Kan du få informationen från andra ställen?”, 

samt innehåller uppmaningen “Var kritisk!” (Skolverket, 2009). Läroboken Fixa genren ger 

instruktioner  för  källkritik  i  form  av  sex  frågor:  “Vem  har  skrivit  texten?  ...  Var  finns 

texten? ... När skrevs texten? ... Vad får du veta? ... Varför är texten skriven? ... Hur ser 

texten ut?” (Sahling & Stensson, 2011, s. 220). Alla dessa frågor utgår från att källorna är 

texter, hellre än bilder eller föremål, och uppmanar eleverna att vara kritiska till det som de 

läser, då “böcker kan innehålla uppgifter som inte längre är aktuella och hemsidor på Internet 

kan ha vinklad eller till och med falsk information” (ibid, s. 220). Även i läroboken Svenska 

impulser 1 (Markstedt & Eriksson, 2008) finns en lista med frågor: 

Vem har skrivit texten? ... Vad handlar den om? Verkar författaren kunnig inom sitt område? Hur väl 
överensstämmer information med andra källor? / När är texten skriven? ... Var är den publicerad? ... 
Varför är texten skriven? Vill den påverka eller ge fakta / Hur är texten skriven? Ger den ett trovädigt 
intryck eller inte? / Är informationen användbar för dig? (Markstedt & Eriksson, 2008, s. 77)

Trots att formuleringarna skiljer sig från dem i  Fixa genren är det i allt väsentligt samma 

frågor  som listas  i  de två böckerna  samt Skolverkets  guide.  Svenska impulser går  steget 

längre och innehåller arbetsuppgifter: en där eleverna ska göra en källkritisk analys av en 

hemsida de använt sig av i ett skolarbete och en där de ska jämföra två hemsidor efter en 

mall:  www.levandehistoria.org,  skapad  på  Svenska  statens  uppdrag  för  att  bekämpa 

diskriminering  samt www.levandehistoria.com  som  är  skapad  av  förintelseförnekare 

(Markstedt & Eriksson, 2008). Vidare diskuterar Markstedt & Eriksson problematiken kring 

att använda Wikipedia som en källa och ger rådet att använda Wikipedia “för att skaffa dig en 

överblick över ditt ämne, men sök dig sedan vidare till andra källor” (ibid, s. 78). 

Dessa beskrivningar visar att det finns ett visst intresse för källkritik i studielitteraturen, 

även om det formuleras som om det bara är viktigt när “du använder dig av källor” (Sahling 

& Stensson, 2011, s. 220) och inte i vardagen. Perspektivet som fanns hos de av Mannerheim 

(2010) intervjuade  lärarna samt  hos  Jämterud  (2010) är  heller  inte  sammanhängande 

representerat  i  läroböckerna.  Snarare  presenteras  litteratur-,  film-  och  bildanalys  som 

någonting skilt från källkritiken.

Analys av skönlitteratur 

Markstedt & Eriksson (2008) ger många uppslag på hur det går att arbeta kring skönlitteratur. 

Det som ligger närmast den kritiska metod som till exempel Jämterud förespråkar är deras 

analysmodell för noveller. Den är likt den källkritiska modellen strukturerad kring frågor som 

är ordnade i olika teman, till exempel:

Personer
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a) Vilka personer handlar novellen om? Vem är huvudperson? I vilken relation står de olika personerna 
till varandra?

b) Hur påverkas personerna av det som händer i novellen? Förändras de på något sätt? Hur, i så fall? 
(Markstedt & Eriksson, 2008, s. 36)

Denna modell är uppbyggd kring allmänna frågor som går att applicera på vilken novell som 

helst hellre än att vara specifika frågor för en specifik novell. På detta sätt påminner metoden 

om den källkritiska i det att bägge förenklar det kritiska förhållningssättet till allmänna frågor 

som kan användas på vilken text som helst i den tänkta genren.

Stöd i lagar och förordningar

Att det finns ett behov av ett kritiskt förhållningssätt och en vilja från Skolverket att skolan 

ska arbeta med att främja det är tydligt. Då denna studie handlar om hur detta tar sig uttryck i 

svenskundervisningen behöver läro- och ämnesplanerna undersökas för att se  hur de lyfter 

fram frågan. I  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola  

(Skolverket, 2011), fastslås att skolan har som mål att främja ett kritiskt förhållningssätt:

Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt.  Deras  förmåga  att  finna,  tillägna  sig  och  använda  ny  kunskap  blir  därför  viktig.  
Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna 
av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. (Skolverket 
2011: 7)

Detta källkritiska sätt kopplas till det livslånga lärandet, som skolan ska lägga grunden för. 

Vidare är det skolans ansvar att varje elev ska kunna “använda sina kunskaper som redskap 

för att ... kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” (Skolverket, 2011, s. 9), 

samt “har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att 

kunna diskutera och ta  ställning i  olika livsfrågor  och värderingsfrågor” (ibid,  s. 10).  Ett 

kritiskt förhållningssätt är någonting som hela skolan ska främja. 

Det kritiska perspektivt lyfts fram även inom svenskämnet då det i ämnets syfte fastslås 

att  undervisningen  ska  ”bidra  till  att  eleverna  utvecklar  kunskaper  om  hur  man  söker, 

sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor” (Skolverket, 2011, s. 160). 

Ett kritiskt förhållningssätt eller tillämpad källkritik återfinns inte i det centrala innehållet för 

Svenska 1 eller 2 men väl i Svenska 3 som ska innehålla “läsning av och arbete med texter, 

vilket  inkluderar  strukturering,  sovring,  sammanställning,  sammanfattning  och  källkritisk 

granskning”  (ibid,  s.  176).  Ett  källkritiskt  förhållningssätt  till  texter  formulerade  på  ett 

liknande sätt som det citerade från Svenska 3 finns även i kunskapskraven för Svenska 1 och 

2.
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Ämnesplanerna talar även specifikt om skönlitteratur och hur det ska behandlas i skolan. 

Enligt  svenskämnets  syfte  ska  skönlitteraturen  fungera  som en  “källa  till  självinsikt  och 

förståelse  av andra människors  erfarenheter,  livsvillkor,  tankar  och föreställningsvärldar”, 

samt “utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Skolverket, 2011, s. 

160).  I  kursplanerna  läggs  dock snarare tonvikten  vid att  eleverna  ska bli  förtrogna med 

centrala litteraturveteskapliga begrepp, kända historiska författarskap, vanliga litterära teman 

och  genrer,  samt  kunna  finna  kopplingar  mellan  dessa.  Kunskapskravens  fokus  ligger 

närmare en formell  analys av litteratur,  hellre än en innehållsmässig analys,  även om det 

också  finns  närvarande.  Ämnesplanen  specificerar  inte  exakt  hur  detta  ska  bearbetas  i 

undervisningen. 

Att se en koppling mellan ett kritiskt förhållningssätt och ämnesplanens skrivelser kring 

skönlitteratur är självklart för till exempel Jämterud (2010). Ett kritiskt förhållningssätt i den 

bredare  bemärkelsen  frågande  och  ifrågasättande  går  ingalunda  mot  kunskapskraven  vad 

gäller  skönlitteratur,  utan  kan  hjälpa  föra  skönlitteraturundervisningen  närmare  dess 

fastslagna syfte. 
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3. Metod

Den  här  studien använder  sig  av  kvalitativa  intervjuer  för  att  samla  in  material.  Detta 

eftersom kvalitativa intervjuer bygger på “att man ställer enkla och raka frågor och på dessa 

enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar” (Trost, 2010, s. 25). Genom att denna 

metod används har de intervjuade lärarna möjlighet att  på ett nyanserat sätt  uttrycka sina 

uppfattningar och förhållningssätt till det ganska diffusa konceptet kritiskt tänkande. Vidare 

tillåter intervjuformen att under intervjun ställa ytterligare frågor än de på förhand bestämda 

till lärarna för att klargöra otydligheter eller fördjupa sig i intressanta ämnen.

Förenklat menar Trost (2010) att en studie blir fullt kvalitativ om den helt lyckas undvika 

jämförelser och undvika ord som “längre, fler eller mer” (s.  26). Trost menar att valet  av 

kvalitativt angreppssätt måste ske på tre nivåer: för det första vad gäller datainsamling, för 

det andra vad gäller analys och bearbetning av datan samt för det tredje vad gäller tolkning av 

datan. En effekt av att valet av metod sker på dessa tre nivåer är att det ger en förenklad bild 

att  tala  om  kvantitativa och  kvalitativa  studier,  då det  är  få  studier  inom beteende-  och 

samhällsvetenskaperna som helt faller in i ena facket. Med det sagt förhåller sig denna studie 

kvalitativt i samtliga nivåer.

Trost  (2010) är tydlig i sin åsikt att intervjuaren endast ska ställa frågor och lyssna och 

inte dela med sig av egna erfarenheter och åsikter. I denna studie har tonvikt lagts på att 

lyssna hellre än föra en konversation. För den sakens skull följer den inte Trosts synsätt till  

punkt  och  pricka.  Även  om  intervjuerna  huvudsakligen  gått  ut  på  att  lyssna  har  även 

intervjuaren tillåtit sig att presentera större tankar och ställa specifika frågor så väl som att 

ibland ställa tydliggörande frågor.

Insamling och urval

Informationsinsamlingen  har  skett  genom  kvalitativa  intervjuer  med  tre svensklärare  på 

gymnasienivå. Intervjuerna har varit vad Patel & Davidsson (2011) kallar semistrukturerade.  

Med det menas att  intervjuerna inte har byggt på specifika frågor som alla  har ställts  till 

samtliga respondenter, utan att samma allmänna områden har behandlats i samtliga intervjuer 

men inte nödvändigtvis med exakt samma frågor eller i samma ordning. De frågor som har 

strukturerat intervjuns områden är: 

• Vad har du för syn på svenskämnet? Vad är dess syfte?
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• Svenskämnet i den digitala tidsåldern – upplever du att det har förändrats? Hur måste man förhålla sig 
till detta?

• Är plagiat någonting som du håller i åtanke? Om så är fallet, hur påverkar det ditt arbete?

• Vad är din syn på källkritik? Varför behövs det och hur arbetar du med det?  

• Kritiskt förhållningssätt - vad är det? Kan man applicera det på vidare saker än bara källkritik? 

Dessa återges även i Bilaga 1.

Urvalet har skett genom att lärare som arbetar på gymnasienivå har kontaktats utan någon 

tidigare urvalsprocess eller utifrån några speciella kriterier.  Lärarna har kontaktats först via 

e-post.  Intervjuerna  har  spelats  in  med en  bandspelare  varefter  de  har  transkriberats  och 

bearbetats. Den här uppsatsens författare har genomfört samtliga intervjuer. 

Forskningsetiska avvägningar

Vetenskapsrådets  forskningsetiska  riktlinjer  har  hållits  i  åtanke  (Vetenskapsrådet,  2006). 

Dessa är ingalunda menade som klara regler utan är snarare riktlinjer att förhålla sig till men 

ställer  likväl  upp  fyra  huvudkrav:  informationskravet,  samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Lärarna har informerats om i vilket syfte de blir 

intervjuade  och  har  på  förhand  fått  reda  på  vilka  områden  intervjun  skulle  komma  att 

behandla. De har personligen kontaktats och har fått ge sitt samtycke med möjligheten att när 

som helst avbryta sin medverkan. Även om intervjuaren och de intervjuade lärarna har varit 

bekanta  sedan  tidigare  har  ingen beroendeställning  funnits  mellan  dem.  För  att  säkra  de 

medverkandes  konfidentialitet  redovisas  inga  uppgifter  om  lärarna  som  inte  är  direkt 

relevanta  för studien;  deras  kön och ålder  nämns inte  och heller  inte  på vilken skola de 

arbetar. Största ansträngning har gjorts för att hemlighålla lärarnas identiteter och resultaten 

från studien  kommer inte  att nyttjas annat än  i  forskningssyfte. De intervjuade har vidare 

blivit erbjudna att få information om var det skrivna har publicerats och få en länk till den 

publicerade uppsatsen (ibid).

Bearbetning & tolkning

Efter  att  intervjuerna  har  genomförts  har  de  transkriberats  för  vidare  bearbetning.  Till 

presentationen har  referat  skrivits  på detta  med undantag för klargörande citat  som blivit 

språkligt bearbetade för att förstärka tydligheten. Detta innebär att pauser, upprepningar och 

talspråkliga  meningsstrukturer  har  redigerats  men  att innebörden  och  lärarnas  ordval 
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bibehållits. Informationen från samtliga intervjuer har samlats under områdesrubriker vilket 

innebär att presentationen inte följer intervjuerna kronologiskt. 

Tolkningen har skett på en hermeneutisk grund, med vilket menas att fokus inte ligger på 

att förklara varför dessa lärare arbetar som de gör utan att studien snarare ämnar förstå deras 

situation och hur de tolkar och arbetar med det spretiga konceptet kritiskt  förhållningssätt. 

Den hermeneutiska tolkningen grundar sig i tanken att “det går att  förstå andra människor 

och vår egen livssituation genom att  tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i 

det talade och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar” 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 29). Någon ansats att kvantifiera information som samlats in har 

ej skett då den istället setts och tolkats som en helhet. 

Eftersom gruppen  respondenter  är  för liten  för  att  man  ska  kunna  säkerställa  någon 

tendens  är  det  irrelevant  att  analysera  deras  svar  utifrån  variabler  som  kön,  ålder  eller 

liknande. Därför har detta utelämnats.

Metoddiskussion

Kvalitativa studier, påstår Trost (2010), uppfattas ofta som förstadier till större, kvantitativa 

studier och uppfattas som mindre tillförlitliga än det mätbara och räknebara (s. 26). Resultatet 

av den här studien bör alltså inte ses som en indikation för någonting allmängiltigt inom den 

svenska  lärarkåren  utan  bör  snarare  läsas  som  vad den  är:  en  redogörelse  för  hur  några 

svensklärare tolkar och i sin undervisning tar sig an begreppet kritiskt tänkande. 

Värt att ifrågasätta är att urvalet av lärare har varit slumpmässigt, då respondenterna inte 

hade valts i förväg för att de medvetet arbetade med dessa frågor. Då intervjuerna likväl har 

gett  ett  gott  underlag  att  arbeta  utifrån  bör  denna urvalsmetod  inte  anses sänka den  här 

studiens tillförlitlighet eller kvalitet. 
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4. Resultat

Då intervjuerna har glidit mellan de olika frågeområdena som strukturerade dem (se Bilaga 1) 

presenteras inte intervjusvaren  för varje frågeområden  under en egen rubrik. Materialet har 

bearbetats och respondenteras svar presenteras under följande rubriker:

• Informationssökning

• Källhänvisning och källanvändning

• Den källkritiska metoden

• Kritisk analys av skönlitteratur och film

Respondenternas  svar  presenteras  under  varje  rubrik först  var  för  sig  utan  några  djupare 

jämförelser, som därefter görs under egna underrubriker.

Respondenter

Lärare A har varit verksam lärare i snart 15 år och har under den tiden arbetat på både yrkes-  

och studieförberedande program. A undervisar på studieförberedande program på gymnasiet.

Lärare B har arbetat som lärare i omkring 35 år på alla skolans stadier och undervisar på 

studieförberedande program på gymnasiet.

Lärare C arbetar sedan ett och ett halvt år  som lärare  på yrkesförberedande program på 

gymnasiet.

Informationssökning och källgranskning

Lärare A nämner att det naturligtvis har blivit mycket lättare för elever att finna källor och 

information men att  enkelheten hos en sida som Wikipedia medför att elever inte ordentligt 

lär sig att söka efter information. Därför brukar A inte tillåta eleverna att använda Wikipedia, 

då ”man kanske får ett bättre svar om man skulle masa sig över till biblioteket och hitta en 

bok”. A är av åsikten att tillgången till information har påverkat undervisningens innehåll:

Lärare A: Vi sitter ju inte och lär oss utantill, då informationen finns så tillgänglig, utan det är ju mer  
att lära sig förstå den information som man faktiskt har tillgänglig. Det blir mer svenskans och skolans 
uppdrag idag.

A är av åsikten att det är viktigare att lära elever metoder för att hantera information än ren 

sakkunskap.
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Lärare B ser både för- och nackdelar med den tekniska utvecklingen: i och med Internet 

kan eleverna till exempel söka upp fakta när de ska skriva debattartiklar, samtidigt som risken 

för plagiat blir större. Även lärare B problematiserar användningen av Wikipedia som källa.

Medan  Lärare  A  och  B  nämner  att  tillgången  till  information  på  Internet påverkar 

undervisningen låter Lärare C de tekniska förutsättningarna bestämma dess form. C använder 

i  regel  inte  färdiga  läromedel  utan  gör  hellre  eget  material  som anpassas  till  kurs-  och 

examensmål. Arbetsområden organiseras ofta utifrån att eleverna själva ska finna information 

om ett givet ämne och arbeta utifrån den. Eleverna ges i regel rekommendationer om var de 

kan hitta god information men får i övrigt fria händer. Likt A tillåter C oftast inte Wikipedia 

som källa då C vill att eleverna "inte ska ta första, enklaste alternativet, utan faktiskt jobba på 

djupet". C ser denna kunskap kring en källkritisk granskning som "bland det viktigaste vi kan 

lära dom i en digital tidsålder, att man inte kan ta nåt som står på nätet rakt av, utan man 

behöver tänka efter".  Som ett  led i arbetet  kring informationssökning har Lärare C också 

arbetat med booleska sökfunktioner1 för att eleverna ska lära sig filtrera information.

Jämförelser lärarna emellan

A menar att det är viktigare att lära eleverna metoder för att hantera och tolka information än 

att ge dem ren sakkunskap vilket även C tycker. C arbetar i sin tur medvetet och kontinuerligt 

med informationssökning och källkritisk granskning på ett sätt som A och B inte gör. Inom 

det  här  området  finns  det  en  likhet  i  åsikterna  även  om  de  tar  olika  uttryck:  samtliga 

respondenter är medvetna om att informationstillgången påverkar svenskämnet men lägger 

olika mycket vikt vid det. Samtliga lärare uttrycker till exempel en upplevd problematik kring 

Wikipedia och begränsar elevernas användning av sidan. 

Källhänvisningar och källanvändning

Samtliga  lärare  undervisar  sina  elever  i  korrekt  källanvändning.  A  ifrågasätter  hur 

undervisning i referatskrivande vanligtvis utformas eftersom undervisningen ofta utmynnar i 

att eleverna endast lär sig att skriva en sammanfattning, men inte att skriva källhänvisningar 

och att  i  den egna texten  gå i  dialog  med källan.  Vidare menar  A att  källanvändning är 

någonting som eleverna lär sig bäst genom respons och återkoppling då ”det är jättelätt att stå 

och säga hur dom ska göra, men sen upptäcker man ju att dom oftast fattar först när man 

1 Booleska sökfunktioner är metaord som kan skrivas i sökmotorer för att få mer precisa svar. Ett exempel är 
termen  AND  som  innebär  att  sökmotorn  endast  visar  svar  som  innehåller  bägge  termer  som  har 
sammanfogats. Att söka på källkritik AND litteraturanalys kommer att ge en svar som endast innehåller 
bägge termer, medan sökningen källkritik litteraturanalys skulle visa svar som innehåll nǻgot av orden.
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börjar peta i  deras text”.  A tror att  kamratrespons skulle vara ett  gott sätt att  arbeta med 

källanvändning då eleverna kan lära sig av varandras texter.  A funderar  även om det vore 

klokt att i varje kurs ha färre men mer heltäckande arbetsområden, vilket påminner om hur C 

lägger upp sitt arbete.

B lär sina elever att göra korrekta källhänvisningar och ser vikten av att lära sig tekniken. 

Däremot diskuterar inte B deras syfte på samma sätt som de andra lärarna. Vad gäller plagiat 

är B mer intresserad av att utforma uppgifter som omöjliggör elevplagiat än att explicit arbeta 

med källhänvisningar, vilket  visar B:s syn i den här frågan:  det är viktigt att kunna men är 

ingenting som särskild vikt läggs vid.

C lägger  vikt vid källhänvisningar  och brukar likt  A få gå igenom hur man gör dem 

upprepade gånger  för att se till  att eleverna ska lära sig det.  Att lära elever göra korrekta 

källhänvisningar  ”tar  lite  tragglande,  men  de brukar  lära  sig  till  slut".  C  använder  sig 

kontinuerligt av  internettjänsten  Urkund2 samt  undervisning  kring  källanvändning  för  att 

konfrontera och stävja plagiat. C gör en tydlig koppling till den kritiska granskningen:

Lärare C: Källhänvisningar hänger ihop med den kritiska granskningen, att kunna visa att "det här har 
jag tagit härifrån", för då lägger man ju in värderingen att "jag litar på vad den här sidan säger”.

Källhänvisningar har en tydlig koppling till ett akademiskt språk men C menar att det är gott 

att lära sig göra dem oavsett om man ska studera vidare efter gymnasiet eller inte. 

Jämförelser lärarna emellan

A arbetar med källhänvisningar och diskuterar hur elever bäst lär sig använda källor och C 

lägger stort fokus vid att elever ska lära sig göra korrekta källhänvisningar som ett steg i den 

kritiska granskningen. B lär sina elever göra källhänvisningar men diskuterar inte deras syfte 

eller funktion, vilket ger ett ointresserat intryck. I lärarnas syn på källhänvisningar finns stora 

likheter till  hur  de ser på informationssökning, vilket är naturligt  då det är del av samma 

process.  Därför kan slutsatserna som dragits vad gäller informationssökning även  ses som 

relevant för denna rubrik. 

Den källkritiska metoden

Lärare  A menar  att  ett  kritiskt  förhållningssätt  på  ytan  är  den  källkritiska  metoden,  ”att 

bedöma relevansen i källan man använder". Däremot menar A att källkritik inte är svenskans 

huvuduppgift, utan är mer relevant i ämnena samhällskunskap och historia. Svenskämnets 

2 Urkund är en internettjänst som upptäcker plagiat genom att jämföra innehållet i dokument med information 
från databaser och webbsidor. Därefter får läraren en analysrapport som beskriver hur som del av arbetet  
som kan anses vara någon annans ord. 
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kritiska granskning menar A yttrar sig snarare i litteraturkritik där man får säga vad man vill 

om en text,  "så länge man kan backa upp det,  medan det är  mer problematiskt  om man 

ifrågasätter Förintelsen". Som nämnts ovan ser Lärare A det som viktigt att eleverna ska lära 

sig  göra  korrekta  källhänvisningar  och  använda  sig  av  källor  på  korrekt  sätt  i  text. 

Sammantaget  verkar  Lärare  A:s  åsikt  vara  att  det  i  svenskämnet  inte  är  den  källkritiska 

metoden i sig som är det viktiga,  utan att svenskämnets uppgift  är  att lära eleverna att på 

korrekt sätt hantera källor i text.  

Uttrycket "kritiskt  förhållningssätt"  får  även  Lärare  B  att  tänka  på  den  källkritiska 

metoden. B anser den vara viktig  att  kunna för  att  kunna undersöka sanningshalten i  ett 

påstående  om  världen.  Samtidigt  upplever  B  att  det  finns  en  koppling  mellan  detta 

ifrågasättande och sättet B uppmanar elever att tänka när de ser på en film: att ingenting är 

där  av  misstag,  utan  att  allt  som  dyker  upp  i  en  ruta  är  medvetet.  B  jobbar  ofta  med 

debattartiklar  och  menar  att  det  då är  viktigt  att  vara källkritisk  och ifrågasätta  huruvida 

påståenden är rimliga,  om det går att ”ha Wikipedia som källa" eller om någonting är fakta 

eller en annan persons påståenden. B anser det vara onödigt att diskutera huruvida källkritik 

främst hör till svenskämnet eller samhällskunskapen då det hur som helst måste gås igenom 

flera gånger  med elever. Tvärtemot A menar B att  den  källkritiska metoden är en del av 

svenskämnet.

För C är ifrågasättandet kärnan i ett kritiskt förhållningssätt:

Lärare C: Att ifrågasätta det man läser, hör och ser. Inte köpa saker rakt av, utan faktiskt tänka själv 
också. Göra en bedömning, en värdering, är det här rimligt? Det är väl grundfrågan: ”är det rimligt?”  
Kan jag kontrollera det här? Finns det skäl för det här påståendet?

Ett  kritiskt  förhållningssätt  innebär  för  C att  göra  en  källkritisk  granskning  och  bedöma 

rimligheten i ett påstående. En anledning till att C ser det som viktigt att lära eleverna detta är 

att vederbörande upplevt att elever har svårt att kritiskt se på information på Internet och inse 

att "det som står på en blogg kanske inte är sant". För C är huvudtanken i källkritik att göra 

en bedömning  om källan och informationen är trovärdig och opartisk eller  om källan har 

några partsintressen i sakfrågan. Likt de andra lärarna arbetar C med den källkritiska metoden 

för att eleverna ska lära sig att bedöma sanningshalten i ett påstående:

Lärare C: Eleverna har inte fått med sig det sen tidigare och då vi lever i en sån tidsålder där det finns  
så sanslöst mycket information lättillgängligt så är det viktigt att man faktiskt lär sig att fråga ”kan jag 
lita  på  det  här?”  Att  man tänker  efter,  värderar.  ”Ska  jag  lita  på  Aftonbladets  rubriksättare?”  till 
exempel.

Likt B ser C att den källkritiska metoden har en plats i svenskämnet och har gjort övningar 

där eleverna får  jämföra källor  och resonera kring trovärdighet.  C har även arbetat  kring 
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Wikipedia, där C menar att principen att vara kritisk till öppna uppslagsverk är viktig men att 

det är ett "väldigt bra ställe att  hitta sina källor på".  Samtliga intervjuade lärare uttrycker 

liknande tankar. 

Jämförelser lärarna emellan

I  denna  fråga  skiljer  sig  A  från  B  och  C.  Alla  sammankopplar  uttrycket  ”kritiskt 

förhållningssätt”  med  den  källkritiska  metoden  som  B  och  C  menar  har  en  plats  i 

svenskundervisningen. A anser att undervisning i metoden i sig inte är viktigt i svenskämnet 

men  däremot att  svenskundervinsningen  ska  lära  elever  att omsätta  den  i  bland  annat 

källhänvisningar. Om detta kopplas samman med de tidigare rubrikerna visas det att Lärare C 

är den som mest explicit funderar kring och arbetar med frågor som informationssökning och 

källkritik. Vad gäller den källkritiska metoden visar dock de andra lärarna  tydligt intresse, 

vilket har sin grund i att de ser en koppling till litteratur- och filmanalys som C inte gör.

Kritisk analys av skönlitteratur och film

A kopplar ett kritiskt förhållningssätt till analys av film och skönlitteratur. Trots att Lärare A 

tidigare har nämnt att det inte finns någon poäng att försöka granska äktheten i skönlitteratur 

arbetar  vederbörande  med  kritiska  tolkningar  av  skönlitteratur.  Alla  tolkningar  som  kan 

stödjas i texten är acceptabla:

Lärare  A:  Jag  stör  mig  på  att  dom  i  det  nationella  provet  bestämmer  vad  som  är  den  korrekta 
tolkningen av dikter och av texter. Det finns ett antal svar som dom accepterar som en tolkning. Jag  
tycker det också har att göra med ett kritiskt förhållningssätt, att man ... ska kunna tolka saker som man 
vill, förutsatt att man kan backa upp det. 

A  menar  att  undervisningen  i  litteraturhistoria  har  som  syfte  att  lära  eleverna  att  se 

skönlitteratur utifrån en kontext och vill att eleverna ska kunna förstå varför författare "skrev 

som  dom  gjorde,  hur  samhället  har  påverkat  det  som  skrevs  och  hur  texten  påverkar 

samhället". En av Lärare A:s klasser hade nyligen läst moderna romaner och i samband med 

det fått i uppgift att göra en biografisk analys. Fokus skulle dock ligga på samtiden hellre än 

på författaren:

Lärare A: Hur kommer det sig att man skriver den här typen av texter? Det är några som har läst  
Virginia Woolf, till exempel. Vad säger hennes böcker om kvinnans situation i samhället? Jamen då 
hade kvinnor inte rösträtt. Att eleverna försöker förstå boken utifrån tiden den skrevs.

A menar att det finns en koppling mellan källkritik, kritisk analys av  skönlitteratur och ett 

kritiskt förhållningssätt.  A arbetar med kritisk analys av  skönlitteratur, ofta utifrån tydliga 

analysmodeller,  eftersom vederbörande menar att det är viktigt att eleverna "får mönster för 
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att dom ska tänka, annars blir [analyserandet] så allmänt" alternativt ”löst tyckande”. A låter 

sina elever i Svenska 1 skriva  analyser av skönlitteratur utifrån specifika frågor  som  ofta 

anpassade till böcker de läst i helklass. I Svenska 2 har A introducerat narratologisk analys 

där eleverna först ska beskriva figurerna och berättelsens element  och därifrån kunna dra 

slutsatser.  A  planerar  att  i  Svenska  3  introducera  andra  analysmodeller  än  den 

biografisk-narratologiska, som psykoanalytisk eller queeranalys. A:s fokus på modeller för 

analys förklaras  tillspetsat  med att  "vi kan inte  ge dom sakkunskap, men vi kan ge dom 

analysmodeller  och appliceringen av dom". Skolan ska alltså  ge eleverna kritiska verktyg 

som låter dem ta sig ner i texten. Detta rimmar väl med A:s syn på källhänvisningar  och 

informationssökning.

B arbetar även med kritisk analys  av skönlitteratur  och  ger som exempel hur de brukar 

arbeta med Möss och människor: 

Lärare B: Den intressanta diskussionen blir ofta att det finns en kvinna i boken och hon har inget eget 
namn. Hon kallas för Curly's Wife, alltså Curlys fru. Och varför är det så? Är det nåt fel på författaren,  
Steinbeck, eller finns det nån medveten tanke där när dom beskriver den här machomiljön med männen 
och styrkan. 

B vill  att  eleverna  ska  fundera  kring  varför  berättelser  är  skrivna  på  vissa  sätt  samt  på 

bakomliggande motiv. Trots att det inte är uttalat litteraturhistoriskt som hos A finns samma 

önskan för förståelse genom sammanhang även hos B. 

B arbetar  huvudsakligen  med  narratologiska  analyser  men  har  också  arbetat  med  till 

exempel feministisk  analys av skönlitteratur. Praktiskt brukar Lärare B hålla ett moment i 

filmkunskap där  de  diskuterar  schabloner,  dramaturgi  samt  hur  kameravinklar  och  bilder 

används. De utgår från arbetshypotesen att det i en film inte finns en enda bildruta eller ljud 

som är med av en slump, utan att allting är uttänkt. B vill att eleverna ska förstå att varje verk 

har en skapare, som medvetet gjort val och försöker försätta sin publik i en viss känsla eller  

påverka sin publik att tolka saker på ett visst sätt, samt ifrågasätta dessa schabloner:

Lärare B: Utifrån det här klassiska resonemanget ”hur kunde det hända i  Nazityskland?” Nån vill få 
mig att tycka en massa saker om nån. Här verkar det som att det finns en bad guy. Varför är den bad 
guy alltid? Bryter den alltid på ryska i alla filmer? Eller kanske ännu mer kring manligt-kvinnligt. 
Varför vill man befästa såna schabloner inom konsten, kanske inom filmen framför allt?

B upplever, likt A, att det finns en koppling mellan källkritik och analys av fiktionsberättelser 

då  det  enligt  B i  grunden  är  samma hållning:  "att  man  måste  vara  lite  kritisk  och  inte 

oreflekterat ta in allt". B:s arbete med litteratur- och filmanalys är alltså kopplat till en allmän 

inställning att ifrågasätta det som står på sidan och fundera över vem som försöker påverka 

någon annan och hur. B menar att det är viktigt att lära eleverna att se på fiktionsberättelser 
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analytiskt för att de ska "hitta tankar som har sagts och tänkts av nån annan, som också kan 

ge nånting åt det dom upplever i sin egen vardag". Vidare vill B att eleverna senare i livet ska 

kunna använda konst till ”nån slags bearbetning av sitt eget liv”. Här finns en likhet till A:s 

tanke att elever ska lära sig förstå litteratur utifrån dess samtid, även om B snarare menar att 

eleverna ska lära sig att använda litteratur för att förstå sin egen samtid. 

C nämner endast litteraturhistoria som vore  det  en del av språkets historia och har inte 

arbetat med skönlitteratur på ett kritiskt sätt ”men kan absolut se hur tankegången går". I 

engelskämnet har Lärare C arbetat med filmanalys utifrån frågor som "vad är det filmen vill 

säga?”  eller ”vad är det för budskap den vill föra fram?". C resonerar kring hur ett kritiskt 

förhållningssätt kan kopplas in även i den sortens analys med frågor som "Var det här en 

rimlig film? Är handlingen sannolik? Kan det här ske?". Detta menar C kan leda in till det 

engelska begreppet "suspension of disbelief", att man accepterar en berättelse för vad den är 

och åsidosätter sitt kritiska förhållningssätt "för att kunna njuta av berättelsen". Dessa frågor 

som C ställer  upp påminner  starkt om  den  källkritiska metodens frågor  för att undersöka 

tendens i ett saklitterärt verk.

Jämförelser lärarna emellan

A & B ser en koppling mellan källkritik och kritisk analys av fiktionsberättelser och arbetar 

med  huvudsakligen  narratologiska  analyser  där  det  som  analyseras  är  berättelsens 

byggklossar. Samtidigt finns det skillnader mellan dem, som i fallet litteraturhistoria där A 

vill att eleverna ska lära sig använda ett verk för att genom det förstå dess samtid medan B 

framhåller vikten  av att  eleverna lär  sig använda verk för att  genom dem  förstå sin egen 

samtid. B jobbar även med filmanalys på ett medvetet sätt som A inte gör. Intressant är att C 

resonerar kring kritisk analys i termer som rimlighet och sannolikhet till skillnad från A och 

B. Detta bottnar sannolikt i respektive lärares intresseområden: medan C tydligt fokuserar på 

källkritiskt arbete och kopplar analys av skönlitteratur till det, arbetar A och B tvärtom tydligt 

med analys av skönlitteratur och kopplar källkritiken till det. Deras olika ingångar ger olika 

synsätt vilket visar sig i var de lägger sitt fokus.
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5. Diskussion

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur gymnasielärare ser på och arbetar för att främja 

ett kritiskt förhållningssätt  genom undervisningen i svenska3.  För att förstå innebörden av 

lärarnas  arbetsmetoder  behöver  de  dock  diskuteras  i  relation  till  tidigare  forskning. 

Diskussionen förs inte under samma rubriker som resultatet presenteras under då allt som 

diskuteras är mer eller  mindre tydligt sammankopplade.  För att diskussionen ska visa hur 

olika  delar  hänger  samman  samtidigt  som en  viss  struktur  bibehålls  förs  den  under  två 

underrubriker: ”Källkritik och källanvändning”  respektive ”Kritisk  analys av  skönlitteratur 

och film samt dess koppling till källkritik”. Mot slutet av den andra underrubriken diskuteras 

hur de två områdena hör samman och överlappar.

Källkritik och källanvändning 

Samtliga lärare arbetar med källanvändning om än i olika stor omfattning. Lärare A menar att 

svenskämnets uppgift är att  lära eleverna att  skriva källhänvisningar samt använda sig av 

korrekt referatteknik i skrift. Det centrala innehållet för svenskämnet säger att undervisningen 

ska ”bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt 

granskar information från olika källor” (Skolverket, 2011, s. 160). A:s syn får anses till viss 

del  stämma  överens  med  det  centrala  innehållet  då  A  menar  att  sammanställningen  av 

information blir svenskämnets viktigaste uppgift. Emellertid fastslår det centrala innehållet 

att  även sökning och  källkritisk granskning av information hör till  svenskämnets  innehåll 

varför B och C:s synvinklar bör anses ligga närmare ämnesplanens formuleringar. B menar 

att den källkritiska metoden måste arbetas med även i svenskämnet då den är såpass central, 

medan C väldigt medvetet integrerar sökning och granskning utifrån den källkritiska metoden 

i sin undervisning genom att explicit göra moment fokuserade på källkritik samt inleda andra 

arbetsområden  med  att  låta  eleverna  själva  söka  rätt  på  information  om området.  Att  C 

arbetar med booleska sökfunktioner får i sammanhanget ses som ett  tecken på att C låter 

3 Eftersom mycket av diskussionen rör sig kring det lösa begreppet ”kritiskt förhållningssätt” behövs det en 
tydlig definition för att underlätta diskussionen. Den förenklade definition som används är den Hultén et al. 
föreslår:  ”att  fråga  och  att  ifrågasätta”  (2007,  s.  17).   Detta  är  en  bred  definition  som innesluter  mer 
specifika  metoder  som  källkritisk  analys  eller  kritisk  analys  av  skönlitteratur.  Eftersom  en  del  av 
diskussionen handlar om hur lärarna definierar ”kritiskt förhållningssätt” lämpar sig denna lösa definition. 
Då mer specifika sorters analys förekommer används de specifika termerna ”analys av skönlitteratur” samt 
”den källkritiska metoden”.  När begreppet ”källkritik” förekommer avses granskning av sakprosatexter i 
enlighet med den källkritiska metoden.
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informationssökningen ta utrymme; ingen av de andra lärarna arbetar med det och det nämns 

heller inte i någon av de källor som tagits upp i bakgrunden. 

Huvudsakligen lärare A och C uttrycker åsikten att skolans viktigaste uppgift är att lära 

eleverna modeller som kan användas för analys hellre än sakkunskap i sig. I koppling till det 

berörda  ämnet  är  detta  förståeligt  då  källkritik  ofta  uppfattas  som  synonymt  med  den 

källkritiska  metodens  frågor.  Detta  ligger  helt  i  linje  med  hur  det  framställs  i  den 

elevinriktade litteraturen. I Skolverkets lathund, i Svenska impulser 1 (Markstedt & Eriksson, 

2008),  samt i  Fixa genren  (Sahling & Stensson, 2011) presenteras  källkritik  som just  en 

metod att använda sig av. Dessa presentationer utgörs av frågor man bör ställa om texten, 

vilket är en handfast anpassning av Hultén et al:s (2007) åsikt att ”ifrågasättandet” är kärnan i 

ett kritiskt förhållningssätt. Thurén (2005) och Hultén et al. (2007) lyfter alla frågan om den 

källkritiska metoden till  en mer allmän diskussion kring ett  kritiskt förhållningssätt  som i 

läromedlen  är förenklat  till  en sammanhållen  frågemodell  för  att  ifrågasätta  texten.  Detta 

konkretiserar  förhållningssättet och gör att metoden blir mer handfast, vilket bör underlätta 

utlärning. Särskilt A trycker på vikten av att skolan tillhandahåller lättgripliga analysmodeller 

för att  garantera  att  det  blir  någon substans  i  elevers  analyser,  vilket  bör  förstås  som att 

vederbörande tillsammans med C ligger väldigt nära den syn som implicit finns i läromedlen. 

Även B:s åsikter överensstämmer med denna syn då B lär sina elever att ifrågasätta källor, 

även om det i B:s undervisning inte är lika uttalat som i A:s och C:s.

Denna källkritiska metod är sammankopplad med informationssökningsprocessen då de 

frågor man ska ställa till hemsidor fungerar som ett sätt att sålla i bruset. Metoden blir genom 

dessa frågor till viss del förenklad till att finna trovärdiga källor. Samtliga intervjuade lärare 

är överens om att denna förmåga är viktig men yttrar även åsikten att det inte räcker med att 

kunna finna goda källor.  Särskilt A visar detta genom att vara kritisk till hur undervisning i 

referatskrivande vanligtvis utformas. A menar att den vanligtvis resulterar i att elever lär sig 

att återge vad en källa menar utan att lära sig använda sig av källan för att  bygag sina egna 

argument, vilket behövs i en debattartikel eller akademisk text. Enligt A räcker det inte med 

att eleverna kan hitta en god källa om de inte också kan använda sig av källan i sin egen text.  

A:s synsätt anknyter till ämnesplanerna för Svenska som säger att elever utifrån skönlitterära 

texter ska kunna ”[återge] några iakttagelser, [formulera] välgrundade och nyanserade egna 

tankar med utgångspunkt i berättandet samt [relatera] innehållet i berättandet på ett relevant 

sätt till allmänmänskliga förhållanden” (Skolverket, 2011, s. 165) för att kunna uppnå betyget 

A. I fråga om  skönlitteratur är det tydligt att elever ska kunna använda andras texter som 

utgångspunkt för sina egna resonemang. Vad gäller sakprosatexter är det centrala innehållet 
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inte tydligt men i kunskapskraven står det tydligt att elever för ett A i kursen Svenska 1 ska 

kunna ge ”nya, relevanta perspektiv” (ibid, s. 164) på källors innehåll. Med detta i åtanke bör 

A:s kritik mot den ”traditionella referatundervisning” A beskriver ses som legitim och A:s 

efterfrågade undervisningsmetod som överensstämmande med ämnesplanens.

B är inte lika utförlig som A i sin åsikt men arbetar ofta med debattartiklar och nämner 

dem som ett exempel på när det är viktigt att kunna använda sig av källor. Med tanke på 

debattartikelns  form och hur  källor  används i  dem får  man anta att  även B arbetar  med 

källanvändning på det sätt som A efterfrågar. C lägger stor vikt vid den källkritiska metoden, 

källsökning  samt att elever ska kunna skriva korrekta källhänvisningar men diskuterar inte 

källanvändning på detta sätt. Därför går det ej att avgöra huruvida C i sin undervisning kring 

källanvändning följer den metod som A efterfrågar och som stödjs av ämnesplanerna. Att C 

undervisar  sina  elever  att  skriva  korrekta  källhänvisningar  behöver  inte  nödvändigtvis 

innebära att eleverna även får lära sig att använda källor som en utgångspunkt för sin egen 

produktion, även om det ter sig sannolikt.  

 Vidare undervisar samtliga lärare sina elever i att skriva källhänvisningar och återge citat  

på ett korrekt sätt, helt i enlighet med ämnesplanerna som kräver att elever för ett godkänt 

betyg ska kunna tillämpa ”grundläggande regler  för citat-  och referatteknik”  (Skolverket, 

2011,  s. 163).  A  menar  att  detta,  snarare än  informationssökning  och  den  källkritiska 

metoden,  är  svenskämnets  huvudsakliga uppgift  i  fråga  om  källkritik  vilket  inte 

överensstämmer med ämnesplanens syn, som diskuterats ovan. Den synen rimmar dock väl 

med A:s syn på hur undervisningen i referatteknik bör utformas. B och C undervisar även de 

sina elever i källhänvisningar som ett led i källanvändningen. Ingen av de intervjuade lärarna 

nämner  vilket  system för  källhänvisningar  de  undervisar  sina elever  att  använda men då 

ämnesplanerna inte heller specificerar något system som ska användas lämnas detta upp till 

undervisande  lärare  att  avgöra.  Denna  ambivalens  återfinns  även  i  läromedlen  där  till 

exempel Sahling & Stensson (2011) beskriver både Harvard- och Oxfordsystemet  som lika 

goda  alternativ.  Av  de  intervjuade  lärarna  är  det  C  som  mest  utförligt  diskuterar 

källhänvisningar i relation till det kritiska förhållningssättet i allmänhet och menar att den kan 

ses som ett ställningstagande för att man litar på vad någon annan säger. Detta får anses vara 

grunden för en lyckad referatteknik: att tydligt kunna visa vad som är en källas tankar och 

vad som är ens egna. Varken ämnesplanerna eller litteraturen nämner denna viktiga koppling, 

troligtvis för att den kan te sig självklar. Likväl kan det vara av vikt att C tydliggör detta för 

sina elever  eftersom det  koncist  förklarar varför källhänvisningar  är viktiga  och hur de är 

kopplade till ifrågasättandet som är kärnan i ett kritiskt förhållningssätt.  
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Alla lärare nämner Wikipedia specifikt som ett fenomen de har att förhålla sig till i sin 

undervisning. Ingen av lärarna talar om Wikipedia i direkt negativa ordalag: A uppmanar sina 

elever att söka sig bortom Wikipedia men förstår varför de inte gör det, B menar att man med 

eleverna måste  diskutera huruvida  Wikipedia går  att  använda som källa  och C menar att 

eleverna kan använda  sidans artiklar som ett  sätt  att  finna källor  de kan använda sig av. 

Samtliga lärare verkar ha accepterat att Wikipedia kommer att användas av eleverna och att 

man  bör  ha  en  diskussion  kring  sidans  tillförlitlighet.  Denna  medvetenhet  finns  även  i 

litteraturen då läroboken Svenska impulser 1 (Markstedt & Eriksson, 2008) ger elever samma 

råd som lärare C: använd Wikipedia “för att skaffa dig en överblick över ditt ämne, men sök 

dig sedan vidare till andra källor” (s. 78). Hultén et al:s (2007) åsikt att Wikipedia är ett gott 

initiativ  som kräver kritiska läsare återfinns  till  viss del hos alla  lärare,  då ingen av dem 

avfärdar det som fenomen samtidigt som de är medvetna om dess problematik. Emellertid 

ställer  de  intervjuade  lärarna  blott  upp  detta  problem  utan  att  erbjuda  någon  lösning; 

undervisningen kring Wikipedia verkar kretsa kring att lära eleverna om sidans begränsningar 

samt problematisera öppna uppslagsverk. Inte heller Hultén et al. kommer nämnvärt längre i 

sin  diskussion  vilket  inte  är  överraskande.  Öppna  uppslagsverk  är  i  väsentliga  aspekter 

misstänkta om de granskas utifrån den källkritiska metoden, särskilt i fråga om avsändarens 

trovärdighet.

Kritisk analys av skönlitteratur och film samt dess koppling till källkritik

Lärare A och B ser bägge en klar koppling mellan analyser av film och skönlitteratur samt ett 

kritiskt förhållningssätt. Detta har de gemensamt med de intervjuade lärarna i Mannerheims 

(2010) artikel  fastän  A  och  B  inte  går  lika  långt  som  dem i  sitt  ifrågasättande.  De  av 

Mannerheim intervjuade lärarna trycker på att varje aspekt av läsningen kan ifrågasättas och 

analyseras, från texten i sig till bokomslag och så vidare. Riktigt så långt sträcker sig inte A 

och B. En av de lärare som Mannerheim intervjuar uttalar åsikten att skolan ska lära elever att 

läsa kritiskt  och ifrågasätta  hellre  än att  rabbla upp en kanon;  det är  en åsikt som finner 

gensvar i A:s prioriterande av analysmodeller hellre än sakkunskap. Detta synsätt stämmer 

överens med de nya ämnesplanernas innehåll fastän ämnesplanerna inte ser en motsats mellan 

analys och kanon. De lyfter fram att svenskundervisningen ska behandla såväl tolkning och 

analys  genom  centrala  litteraturvetenskapliga  begrepp  som  kunskap  om centrala 

författarskap.  Ämnesplanerna  specificerar  förvisso  inte  en kanon  men  däremot  att 

undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om ”centrala svenska och 

internationella  skönlitterära  verk  och  författarskap  samt  förmåga  att  sätta  in  dessa  i  ett 
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sammanhang” (Skolverket, 2011,  s. 161). Det är en vag formulering som gör det svårt att 

bortse från tanken på en kanon. Att lärarna värjer sig mot just en kanon kan förstås som att de 

ser  detta  som  en  möjlig  applicering  av  kursplanen.  Det  finns  nog  heller  ingen  riktig 

motsättning mellan analys och centrala verk hos A då A använder sig av epokstudier som 

undervisningsmetod i Svenska 2. Däremot bör det förstås som ett ställningstagande för ett 

kritiskt  förhållningssätt  till  skönlitteraturen  där  det  viktiga  är  att  eleverna  utvecklar  en 

analytisk förmåga och kunskap att reflektera kring det lästa hellre än att okritiskt ta in det. 

I  resultatpresentationen ovan nämndes att  skillnaden mellan A och B:s synvinklar kan 

hårdras till att A vill lära elever att förstå litterära verk utifrån deras samtid medan B vill lära 

elever att  använda  verk  för  att  förstå  sin  egen  samtid.  Bägge  synsätt  finner  stöd  i 

ämnesplanerna.  A:s  åsikt  att  eleverna  ska  kunna  förstå  ett  verks  samtid  utifrån  verkets 

innehåll rimmar väl med ämnesplanens formulering att elever ska utveckla en förmåga att 

”sätta in [centrala verk och författarskap] i ett sammanhang” (Skolverket, 2011, s. 161). B:s 

åsikt att elever ska kunna använda litteratur för att förstå händelser i deras eget liv finner 

däremot gensvar kunskapskravet att elever ska kunna ”se det allmänmänskliga i tid och rum” 

(ibid,  s.  160)  samt  i  svenskämnets  syfte  som  fastslår  att  eleverna  ska  kunna  använda 

skönlitteratur som ”en källa till självinsikt och förståelse för andra människors erfarenheter, 

livsvillkor,  tankar  och  föreställningsvärldar”  (ibid,  s.  160).  I  ämnesplanen  är  dessa  två 

infallsvinklar  ingalunda  varandras motsatser  utan  är  snarare  menade  att  stärka  varandra. 

Skillnaden mellan A och B bör förstås som att de ser den ena som viktigare snarare än att de 

enbart  arbetar  med  den  delen.  Gemensamt  för  de två perspektiven  är  att  ett kritiskt 

förhållningssätt ligger som grund för dem. I A:s fall krävs en förmåga att ifrågasätta huruvida 

texten är en trovärdig skildring av tidsperioden men också förmågan att generalisera det lästa 

och se kopplingar mellan händelserna i fiktionen och händelser i perioden då denna litteratur 

skrevs.  I  B:s  fall  handlar  det  om att  kunna  generalisera  händelserna  i  fiktionen  och  se 

kopplingar mellan dem och händelser i sitt egna liv. 

Att deras infallsvinklar är kopplade till ett kritiskt förhållningssätt är emellertid inte lika 

viktigt  som  de  metoder  lärarna arbetar  med.  A  framhåller  vikten  av  att  ge  elever 

analysmodeller  och ökar i sin egen undervisning komplexiteten i analysen i varje kurs, där 

det börjar med specifika frågor om en specifik bok, som följs av en narratologisk analys, som 

i sin tur följs av en queer eller psykoanalytisk analys. Ämnesplanen specificerar inte huruvida 

någon specifik analysmodell ska tas upp, utan bara att eleverna ska bli bekanta med centrala 

berättartekniska och stilistiska drag. Modellen som återfinns i Svenska impulser 1 (Markstedt 

& Eriksson, 2008) visar hur berättartekniska begrepp som ”Miljö och tid” eller ”Dramaturgi” 
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i en analysmodell kan reduceras till direkta frågor som eleverna kan besvara utifrån sin texts 

innehåll  (s.  36).  På  detta  sätt  fungerar  den  effektivt  på  samma  sätt  som de  källkritiska 

modeller som diskuterats ovan. Dessutom tydliggör den att kritisk läsning av texter är centralt 

för denna sorts analys genom att modellen ständigt syftar till att leda eleven till att ifrågasätta 

berättelsens bitar och uppbyggnad. Att A nämner psykoanalytisk och queeranalys som den 

naturliga progressionen efter en narratologisk analys tyder på att A fokuserar på den kritiska 

läsningen då både psykoanalytisk och queeranalys bygger på en förmåga att ”läsa om” texten 

för att avslöja och diskutera element i texten som inte är uppenbara vid en första anblick. 

Även  B  arbetar  med  kritisk  analys  av  skönlitteratur  fast  med  mindre  betoning  på  rena 

analysmodeller.  I sin undervisning kring filmkunskap vill B diskutera den dramaturgi och 

klippteknik som finns i filmer men också de schabloner som filmer befäster, särskilt kring 

föreställningar  om  kvinnor  och  män.  Denna  diskussion  kring  schabloner  påminner  om 

feministisk analys av skönlitteratur, vilket B även har arbetat med, och likt psykoanalytiska 

och queera analyser kräver detta en förmåga att  läsa mellan raderna för att finna allmänna 

motiv. Ifrågasättandet, vilket Hultén et al. (2007) lyfter fram som det viktigaste i ett kritiskt 

förhållningssätt, av den skönlitterära texten står i centrum i dessa analysmetoder. 

Detta ifrågasättande blir mer allmänt i B:s vilja att ifrågasätta verkets skapare. B vill att 

eleverna  ska  inse  att  varje  verk  har  en  skapare  och  att  samtliga  element  i  en  film  har 

inkluderats medvetet. Detta sätt att arbeta med filmanalys ligger nära Jämteruds (2010) åsikt 

att eleverna ska lära sig att se igenom filmens berättartekniker och förutsättningar. Samtidigt 

innebär detta att metoden tar ett steg bort från en traditionell analys av skönlitteratur där man 

fokuserar på texten och närmar sig den källkritiska metoden: det som ifrågasätts i B:s fall är 

inte  filmens  innehåll,  utan  filmskaparens  avsikt.  Analysen  övergår  här  från  en  tolkning 

baserad i texten till att ifrågasätta huruvida den är tendensfri, ett av Thuréns (2005) kriterier 

för en trovärdig källa. Thurén menar att ett tendensfritt verk inte ska ge läsaren ”anledning att 

misstänka  att  källan  ger  en  falsk  bild  av  verkligheten  på  grund  av  någons  personliga, 

ekonomiska, politiska eller andra intressen” (ibid, s.  13). Fiktionsberättelser kan aldrig vara 

helt  fria från  tendens  varför  det  kan  anses  viktigt  att  lära  elever  identifiera  denna.  B 

förespråkar  ett  källkritiskt  undersökande av  vilken  tendens som finns  i  fiktionsberättelser 

samt hur den påverkar  dem: i fallet  Möss och människor  menar B att den mest intressanta 

diskussionen ofta handlar kring att det finns en kvinna i boken och att hon dessutom saknar 

namn. Denna obalans ifrågasätter B genom att fokusera diskussionen till varför detta kommer 

sig  och  huruvida  det  är  en  medveten  avvägning  gjord  av  författaren  eller  ej.  På  så  sätt 

synliggörs  och diskuteras  tendensen  som  finns,  vilken i  det  här  fallet är  en  ohistorisk 
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avsaknad av kvinnor, i relation till skapandets villkor. Även Jämterud (2010) diskuterar just 

tendensfrågan och menar att historiska filmer alltid speglar den samtid som de producerats i. 

Han ger som exempel att man kan se flera filmer om andra världskriget gjorda under olika 

årtionden  och  diskutera  vilka  tendenser  som  finns  i  de  olika  filmerna.  I  detta  synsätt 

samspelar  den källkritiska  metoden  och  analys  av  fiktionsberättelser tydligt.  Även C:s 

resonemang kring att det går att granska en film utifrån kriteriet trovärdighet är väldigt likt 

Jämteruds syn. I  C:s och Jämteruds syn på trovärdighet  finns en tydlig koppling till  den 

källkritiska metoden som den beskrivs av Thurén (2005) då det som ifrågasätts är en films 

trovärdighet som representation av verkligheten. För att närma sig en film med denna metod 

går det till viss del att använda sig av de källkritiska modeller som finns i Skolverkets lathund 

samt i läroböckerna. Frågor som ”Vem är upphovsperson?” och ”Hur uppfattar du källan?” 

fungerar väl för denna sorts ifrågasättande varför den får anses ligga nära  den källkritiska 

metoden.  Det  är  dock  värt  att  påpeka  att  även  B:s  metod  för  analys  ligger  nära  den 

källkritiska  metoden. Även om B ser sin metod som tydligare  kopplad till  en filmanalys 

uppmanar B i allt väsentligt samma sorts frågor som Jämterud och C.

Hos A finns inte en lika tydlig koppling till den källkritiska metoden som hos B och C, 

vilket tydligast uttrycks i A:s åsikt att man får tycka vad man vill om skönlitteratur så länge 

man  kan  stödja  sin  tolkning  i  texten.  Grunden  i  alla  analysmetoder  är  emellertid 

ifrågasättandet av det som står på sidan, vad Hultén et al. (2007) menar är själva kärnan i ett 

kritiskt förhållningssätt: ”att fråga och ifrågasätta” (s. 17). Att A och B, likt Jämterud (2010) 

och de av Mannerheim (2010) intervjuade lärarna, upplever att analys av fiktionsberättelser 

är kopplat till källkritik ter sig ur denna synvinkel naturligt, särskilt om man betänker hur B:s 

metod för filmanalys överlappar med den källkritiska metoden. Om man accepterar Hultén et 

al:s (2007) påstående att frågandet och ifrågasättandet är kärnan i ett kritiskt förhållningssätt 

blir  denna  koppling  självklar.  Utifrån  det  synsättet  är  källkritik och  analys  av 

fiktionsberättelser två  olika  metoder  som,  genom  att  ha  utarbetat  specifika  frågor  och 

principer, anpassar denna ifrågasättandets grundläggande princip till specifika syften. 
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6. Sammanfattning och slutdiskussion

Syftet med den här studien är att beskriva hur gymnasielärare i svenska ser på och arbetar för 

att  främja  ett  kritiskt  förhållningssätt  genom  undervisningen  i  svenska. Detta  syfte 

preciserades ytterligare av frågeställningarna:

1. Vad  i  svenskämnet  anser  lärarna  vara  del  av  ett  kritiskt  förhållningssätt  och  hur 

arbetar de rent praktiskt med dessa saker?

2. Hur kan man förstå skillnaderna mellan lärarna?

3. Vilka  ingångsvinklar  finns  det  utifrån  deras  metoder  för  att  integrera  ett  kritiskt 

förhållningssätt i svenskundervisningen?

För att  uppfylla detta syfte  har tre svensklärare på gymnasienivå intervjuats  varefter deras 

svar har därefter diskuterats i relation till den presenterade litteraturen. Slutdiskussionen förs 

utifrån ovan nämnda frågeställningar.

Vad i svenskämnet är del av ett kritiskt förhållningssätt?

Vad  som  har  framkommit  i  denna  diskussion  är  att  lärarna  menar  att  ett  kritiskt 

förhållningssätt  yttrar  sig  i  svenskämnet  på  två  sätt:  i  undervisningen  kring 

informationssamling, källkritik och källhantering som lärarna tydligt kopplar samman samt i 

undervisningen kring analys av skönlitteratur och film.

I fråga om informationsökning, källkritik och källhantering är lärarnas attityder desamma 

som ämnesplanens med undantag för lärare A som menar att  svenskämnets  huvudsakliga 

uppgift är  att  lära eleverna hantera källor hellre än finna dem. Denna åsikt bör dock inte 

nödvändigtvis förstås som att A avviker från ämnesplanen. Undervisningen i den källkritiska 

metoden är hos samtliga lärare i allt väsentligt samstämmig med de källkritiska frågemodeller 

som återfinns i läromedlen. Samtliga lärare undervisar sina elever i referat- och citatteknik 

men det  finns tydliga  skillnader  mellan  hur  mycket  lärarna  fokuserar på  detta.  Lärare  C 

sticker ut genom att inte använda läroböcker utan istället själv sätta samman uppgifter och 

arbetsområden som i de flesta fall innefattar informationssökning och granskning  av källor 

utifrån den källkritiska metoden. Därigenom blir  det någonting som genomsyrar stora delar 

av C:s undervisning. 

Vad  gäller analys  av  skönlitteratur  och  film  är lärarna  inte  lika  samstämmiga  med 

varandra.  C  arbetar lite  med  fiktionsberättelser  och  har därför  inte  några  genomgående 

resonemang kring deras syften. A och B arbetar  mycket med  fiktionsberättelser och kritisk 
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analys men med olika synsätt. A förespråkar ett synsätt där eleverna lär sig att generalisera 

utifrån den skrivna texten och därigenom lära sig om skönlitteraturens samtid. A betonar även 

vikten av att ge eleverna analysmodeller för att hjälpa dem att tränga djupt ner i texten och 

dra egna resonemang, först genom specifika frågor till  en specifik text, därefter genom en 

narratologisk analysmodell och slutligen genom psykoanalytiska och queera analyser. Denna 

progression i analysmodeller går från konkreta till mer abstrakta och förutsätter i varje steg en 

mer kritisk läsförmåga för att kunna läsa mellan raderna och ”läsa om” texterna. Även B 

arbetar  med  liknande  analysmetoder  men  vill  också  göra  sina  elever  medvetna  om  att 

fiktionsberättelser  är  konstruerade  av  medvetna skapare  som  tänkt  ut  deras  innehåll.  I 

ifrågasättandet  av  schabloner  i  film  och  i  förlängningen  av  skaparna  själva  glider  B:s 

undervisning in på rent källkritiska spörsmål om tendensfrihet i verk. A och B:s resonemang 

ligger nära varandra men i arbetsmetod befinner sig B närmare den källkritiska metoden än 

A,  vars  analys  av  skönlitteratur absolut  förutsätter  ett  kritiskt  förhållningssätt  men  ändå 

tydligt ligger inom det  litteraturvetenskapliga fältet.  Ett kritiskt perspektiv genomsyrar här 

undervisningen i skönlitteratur hos A och B. 

Lärarna  upplever  att  den  källkritiska  metoden  samt analys  av  fiktionsberättelser är 

sammankopplade  till  varandra  och  till  ett  kritiskt  förhållningssätt  i  allmänhet.  I  B:s 

undervisning  kring  filmanalys  är  beröringspunkterna  tydliga.  I  A:s  undervisning  är 

kopplingen  mellan  de  två  områdena  inte  lika  tydlig.  Däremot  är  det  tydligt  hur  bägge 

områden  är  kopplade  till  ett  kritiskt  förhållningssätt  i  allmänhet  då  det centrala i  bägge 

metoder är ifrågasättandet av det skrivna ordet och sökandet efter bakomliggande orsaker. 

Även i  C:s funderingar  kring att  applicera  rent källkritiska  spörsmål rörande trovärdighet 

finns en koppling till den sortens analys A och B arbetar med. Relationen mellan de olika 

lärarna kan föreställas som en skala mellan ren analys av skönlitteratur  och den källkritiska 

metoden där A och C är varsin ändpunkt och B finns någonstans mellan dem.

Hur kan dessa skillnader förstås?

Lärare A har ett stort fokus på analysmodeller inriktade på analys av skönlitteratur. A vill att 

eleverna ska kunna komma till kunskap om de tider som författare levde i men också kunna 

ifrågasätta en text och finna de normer och värderingar som bär upp den. För att kunna smula  

sönder berättelser på detta sätt krävs ett kritiskt förhållningssätt som bärs upp av verktyg som 

analysmetoder och modeller.

Lärare B lär sina elever att använda skönlitteratur för att komma till en förståelse för sitt 

egna liv och situation. Likt A ser B en poäng i att kunna analysera berättelsers byggklossar 
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men B:s lägger tonvikten vid en identifikatorisk läsning. Medan A ser en poäng i att kunna 

ifrågasätta texter för att komma till  kunskap kring dem ser B snarare vikten  av  att  kunna 

använda texterna för att komma till kunskap om sig själv. Detta kräver en analytisk förmåga 

av en annan sort än den dekonstruerande som A framhäver. 

Lärare C lägger stor vikt vid att eleverna lär sig använda källor och arbetar därför väldigt 

tydligt med informationssökning och den källkritiska metoden. C ser likt A att det är viktigt 

att  eleverna  får  modeller  som  de  kan  använda  sig  av  i  sitt  arbete.  C  och  B  är  dock 

förhållandevis åtskilda i sina undervisningsmetoder. 

Vad  denna  skillnad  beror  på  går  emellertid  inte  enkelt  att  förklara  utifrån  lärarnas 

erfarenheter  trots  att  de  är  väldigt  skiljda.  Att  C  har  lite  att  säga  om  att  arbeta  med 

fiktionsberättelser  kan  sannolikt tillskrivas  att  C  endast  har  jobbat  1,5  år  vid  tiden  då 

intervjun gjordes och därför har begränsad erfarenhet av  sådan  undervisning.  Skillnaderna 

mellan A & B går dock inte lika enkelt att förklara med erfarenhet då bägge har arbetat som 

lärare  en längre  tid  (15 respektive  35 år).  Det  är  inte  heller  trovärdigt  att  förklara  dessa 

skillnader  utifrån  vilka  program lärarna  undervisar  på  då  deras  erfarenheter  till  viss  del 

stämmer överens. Snarare verkar den rimligaste förklaringen vara att lärarna har olika mål 

med sin undervisning vilket  påverkar deras metoder. A och C presenterar sin undervisning 

som att ett kritiskt förhållningssätt möjliggör att eleverna inhämtar en yttre kunskap. För A är 

ett  mål  att  eleverna  tillskansar  sig  kunskap  om  skönlitterära  berättelsers samtid  och 

förutsättningar genom att analysera och för C leder den källkritiska metoden till att elever kan 

finna goda källor  och  därigenom  god information.  För  B är  målet  med undervisningen i 

skönlitteratur att eleverna ska  lära sig använda kulturupplevelser för att finna förståelse för 

sitt eget liv och komma till en inre förståelse snarare än inhämta utomliggande kunskap. Den 

väsentliga skillnaden är att A och C har en vidgande ansats där ifrågasättandet leder till att 

elever finner ny kunskap medan B har en reflekterande ansats där ifrågasättandet leder till en 

fördjupad  förståelse  för  sin  egen  situation.  Detta  förklarar  även  varför  A och  C  har  ett 

striktare fokus på just analysmetoder då de underlättar det analytiska sökandet. För B leder 

analyserandet till  en  bearbetning  av  personliga  erfarenheter  hellre  än  tillskansande  av 

utomliggande kunskap, varför det inte är lika viktigt med en tydlig analysmetod som leder 

fram till ett visst svar. Att B:s undervisning befinner sig någonstans mellan den källkritiska 

metoden och en strikt analys av skönlitteratur kan  förstås som en effekt av  att det önskade 

slutmålet inte tydligt hör till någon av de två.

Hur kan ett kritiskt förhållningssätt integreras i svenskämnet?
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I de intervjuade lärarnas arbetsmetoder återfinns huvudsakligen två olika sätt som ett kritiskt 

förhållningssätt  integreras i  undervisningen:  å  ena  sidan som ett  självändamål  som i  A:s 

arbete med analys av skönlitteratur och å andra sidan som en förutsättning för arbetsområdet i 

stort  som i  hur  C  integrerar  informationssökning  och  källanvändning  i  de  flesta  av  sina 

arbetsområden.  Förenklat kan det kritiska  förhållningssättet vara antingen ett mål eller  ett 

medel.  Detta  svar  är  emellertid  väldigt  öppet,  vilket  å  ena  sidan kräver  att  läsaren  själv 

preciserar svaren samtidigt som det å andra sidan öppnar för stora möjligheter att integrera ett 

kritiskt förhållningssätt i undervisningen i svenska, vilket är vad Skolverket har efterfrågat. C 

har  visat  genom  sin  undervisning  att  det  fungerar  väl  att  låta  informationssökning  och 

källhantering ligga som en grund för en stor del av svenskundervisningen, samtidigt som A 

och B visar att analys av fiktionsberättelser förutsätter en kritisk läsning. På samma sätt som 

lärare C låter informationssökning ligga som en grund för annars frikopplade arbetsområden 

bör det gå utmärkt att till exempel låta en kritisk analys av skönlitteratur ligga i grund för ett 

annat arbete. 

Samtidigt  måste  målet  med  undervisningen  hållas  i  åtanke  då  ens  eftersträvade  mål 

naturligtvis påverkar hur undervisningen planeras. Här finns en skillnad mellan B å ena sidan 

och A och C å den andra.  A och C använder  sig av analysmetoder  för att  låta  eleverna 

inhämta yttre kunskap och för det syftet verkar de tydliga analysmetoder de använder sig av 

fungera väl. Även B upplever att eleverna blir mer kritiska genom att arbeta efter metoder 

som  blandar  in  källkritiska  spörsmål  i  filmanalys,  vilket  det  inte  finns  anledning  att 

ifrågasätta. Däremot bör man hålla i åtanke att målet med vederbörandes undervisning är att 

det kritiska  förhållningsättet ska möjliggöra ett inre reflekterande.  Oavsett främjas  dock ett 

kritiskt förhållningssätt till fiktionsberättelser samt i allmänhet.

Ett kritiskt förhållningssätt kan säkerligen komma till uttryck i svenskundervisningen på 

även  andra  sätt  än  som har  tagits  upp  här.  Medan  metoderna  som lärarna  visar  på  ger 

handfasta förslag på hur det går att arbeta med kritiskt ifrågasättande i svenskämnet får man 

inte  glömma  bort  de  allmänna  principerna.  Hultén  et  al.  (2007) menar  att  den  kritiska 

granskningen bör förstås som ett förhållningssätt snarare än en specifik metod. Därmed kan 

källkritiskt  ifrågasättande  och  skönlitteraturanalytiskt  ifrågasättande  förstås  som  mer 

specificerade  tillämpningar  av  ett  mer  allmänt  kritiskt  ifrågasättande.  Dessa  metoder  har 

utvecklats  för  att  fylla  specifika  syften  men  eftersom  det  i  grunden  är  samma 

tillvägagångssätt i all kritisk granskning kan dessa metoder ibland överlappa eller vara svåra 

att särskilja, som i B:s undervisning i filmanalys. En lärdom som kan dras av detta är att man 

som lärare inte enbart  bör identifiera specifika metoder utan också från en mer allmän nivå 
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undersöka hur  ett  kritiskt  förhållningssätt kan  integreras  i  ett  givet  arbetsområde.  Som 

diskuterats ovan finns det två tydliga sätt att göra detta  på: genom att använda den kritiska 

ifrågasättandet som ett medel eller som ett mål.
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Bilaga 1. Intervjufrågor

• Vad har du för syn på svenskämnet? Vad är dess syfte?

• Svenskämnet i den digitala tidsåldern – upplever du att det har förändrats? Hur måste 

man förhålla sig till detta?

• Är plagiat någonting som du håller i åtanke? Om så är fallet, hur påverkar det ditt 

arbete?

• Vad är din syn på källkritik? Varför behövs det och hur arbetar du med det?  

• Kritiskt förhållningssätt - vad är det? Kan man applicera det på vidare saker än bara 

just källkritik? 
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