
Källkritik i informationssamhället
En studie om lärares förhållningssätt till källkritik inom de 

samhällsorienterande ämnena

Sofia Larsson

Grundlärare, årskurs 4-6 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Abstrakt	
I och med informationssamhället nås vi idag av en allt ökande mängd information via en rad 
medier. Därmed ökar även behovet av källkritik. Syftet med studien var att synliggöra och 
diskutera lärares uppfattningar om undervisning i källkritik inom de samhällsorienterande 
ämnena. Studiens forskningsfrågor riktar in sig på vilka strategier lärare beskriver för 
undervisning i källkritik inom de samhällsorienterande, vilka förmågor lärarna beskriver som 
viktiga att utveckla hos eleverna i samband med arbetet i källkritik samt vilka förutsättningar 
lärarna anser vara viktiga för att utveckla ett källkritiskt förhållningsätt. Studien genomfördes 
med hjälp av en kvalitativ metod där intervjuer genomfördes med sju verksamma lärare inom 
de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4–6. Intervjuerna har sedan transkriberats och 
analyserats med hjälp av en fenomenografisk analysmodell. Resultatet visar att ett källkritiskt 
förhållningsätt är något som lärarna anser ständigt bör finnas med i undervisningen av de 
samhällsorienterande ämnena. Resultatet visar även att lärarna anser det vara viktigt att eleverna 
utvecklar både en god läsförmåga men också förmåga att analysera, vara kritiskt och ta ställning 
till information för att kunna förhålla sig källkritiskt till information. Vilka källkritiska frågor 
som fokuseras varierar mellan lärarna men också mellan de samhällsorienterande ämnena. 
Resultatet visar även en efterfrågan på kompetensutveckling i frågor som rör källkritik, inte 
minst när det kommer till internet som källa. 
 
Nyckelord: källkritik, samhällsorienterande ämnen, information literacy, media literacy, 
grundskola  
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1 Inledning	
Informationssamhället ställer stora krav på oss som konsumenter av information. Vi möts 
dagligen av ett stort flöde av information via en rad kanaler, bland annat sociala medier, tv och 
internet. Det kan handla om information vi sökt efter men också sådan som vi inte aktivt letat 
efter. Det är inte alltid enkelt att ta reda på vem som är avsändare till det klipp vi tittar på eller 
den artikel vi läser eller varför just detta dykt upp i vårt flöde. I takt med att spridningen av 
information förenklats och ökat har även behovet av källkritik aktualiserats. Idag har vi behov 
av ett kritiskt förhållningssätt för att kunna ta ställning till den stora mängd information vi möts 
av dagligen. Detta återspeglas också i grundskolans läroplan då: 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder för att 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ. (Skolverket, 2011, s. 9) 

Att träna eleverna i att värdera och använda information är därmed en del av skolans uppdrag. 
Intressant är också att veta hur detta kopplas till ett ämnesinnehåll. I kursplanen för de 
samhällsorienterande ämnena (samhällskunskap, geografi, historia och religion) behandlas 
källkritiska förmågor samtliga ämnen. Bland annat står det i syftet för samhällskunskapsämnet 
att skolan genom undervisningen i samhällskunskap ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett 
kritiskt förhållningssätt och kunskap att växla mellan olika perspektiv (Skolverket, 2011). Som 
en del av det centrala innehållet för årskurs 4–6 i samhällskunskapsämnet skall eleverna 
behandla ”Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt 
förhållningssätt” (Skolverket, 2011, s. 201). Källkritik är därmed viktigt att inkludera i 
undervisningen av de samhällsorienterande ämnena men hur relateras det till det ämnesinnehåll 
som ska behandlas i respektive ämne? 
 
Som blivande lärare inom de samhällsorienterande ämnena har jag lite kunskap om hur en 
undervisning för att stärka elevers källkritiska förmågor på kan utformas. Under min tid på 
lärarutbildningen har vi talat om källkritik i väldigt liten utsträckning. De enda tillfälle då 
källkritik har behandlats var i kursen om de samhällsvetenskapliga ämnena. Då vi besökte ett 
arkiv och skrev en mindre rapport baserat på källor från arkiven. I detta sammanhang tränades 
vi i att värdera källornas användbarhet utifrån vårt syfte och frågeställningar med rapporten. 
Utöver detta har inte källkritik behandlats, varken i traditionella källor eller digitala. Jag tror 
det finns mycket att lära utifrån hur verksamma lärare arbetar med dessa frågor. Intressant är 
att ta reda på hur lärare tänker kring denna uppgift i praktiken och hur de inkluderar källkritiken 
i undervisningen av de samhällsorienterande ämnena. Detta både för att uppmärksamma 
eventuella strategier lärare använder sig av för att träna källkritiska förmågor samt hur de ser 
på arbetet med källkritik inom ramen för sitt uppdrag.  
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2 Syfte	
Syftet är att synliggöra och diskutera lärares uppfattningar om undervisning i källkritik inom 
de samhällsorienterande ämnena. 
 
Forskningsfrågor 

• Vilka strategier för undervisning i källkritik inom de samhällsorienterande ämnena 
beskriver lärarna? 

• Vilka förmågor beskriver lärarna som viktiga att utveckla hos eleverna i samband med 
arbetet i källkritik? 

• Vilka förutsättningar anser lärarna vara viktiga för att utveckla ett källkritiskt 
förhållningsätt? 
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3 Bakgrund	
I följande avsnitt presenteras begreppet källkritik ur ett historiskt perspektiv och i ljuset av 
informationssamhället. Vidare beskrivs vad informationssamhället får för konsekvenser för 
informationshantering och värdering av källor. Detta kopplas till läroplanerna för de 
samhällsorienterande ämnena och forskning om undervisning i källkritik.  
 
3.1 Vad	är	källkritik?	
Thurén beskriver en källa som ett ursprung till vår kunskap och att ”Källkritikens uppgift är  
att värdera dessa källor, bedöma dess tillförlitlighet” (Thurén, 2013, s. 4). Källkritiken har sitt 
ursprung i historieforskningen och utvecklades i Sverige under 1800-talet med syfte att sedan 
bygga en trovärdig historievetenskap som utgick från fakta (Thurén, 2013, s. 5). De traditionella 
källkritiska principerna som en källa bedöms utifrån är äkthet, det vill säga om källan är det den 
utgör sig för att vara, tidssamband, hur nära i tid källan är de händelser den berättar om, 
oberoende, om källan står för sig själv eller till exempel är ett referat av en annan källa, och 
tendensfrihet, om källan är vinklad åt något håll eller kan sägas ge en neutral bild av händelsen.  
 
Rosenlund (2015) har undersökt historiesynen samt synen på källkritik som förmedlas i 
läroplanerna för gymnasieskolan från 1970-talet till idag och jämfört den med den syn på 
källkritik som förmedlas i några vanliga läromedel för gymnasieskolan. Rosenlund finner att 
den historiesyn som förmedlas i läroplanerna har gått från en empirisk, som ser historien utifrån 
antagandet att det finns en sann bild att återge, till en post-strukturell, som innebär att 
beskrivningen av historien måste ses som en tolkning gjord utifrån en rad teoretiska och 
metodologiska antaganden gjord av forskare. Beroende på synen på historisk kunskap får även 
källkritiken olika roller. Källkritikens uppgift kan vara att med hjälp av källkritiska frågor 
objektivt försöka ta reda på vad som faktiskt hände men den kan också vara att bedöma en källa 
och hur den kan användas i historiebeskrivningen. Även om Rosenlund (2015) finner att 
källkritikens roll förändrats från 1970-talets läroplan till 2011 års läroplan finner han även att 
källor skall bedömas utifrån de källkritiska principerna för att deras relevans ska kunna avgöras. 
Enligt Rosenlund är detta problematiskt då det visar tecken på en syn på källor där de ses ha 
historisk information oavsett i vilken kontext de används. Enligt Rosenlund stämmer detta inte 
överens med den syn på historia som förmedlas i läroplanen där en förmåga att tolka historiska 
händelser utifrån olika perspektiv och teoretiska utgångspunkter betonas. På liknande sätt finner 
Rosenlund i läromedlen för historia ett förhållningssätt till källkritisk metod som 
överensstämmer med en empirisk historiesyn, vilket Rosenlund menar inte stämmer överens 
med den syn på historia som förmedlas i 2011 års läroplan för gymnasiet (Rosenlund, 2015).  
 
Källkritik är ett begrepp i förändring. Som ovanstående stycke visar har synen på historia 
ändrats och även källkritikens roll förändras (Rosenlund, 2015). Dessutom används begreppet 
idag i en vidare mening där det inte är enbart historiska källor som åsyftas (se exempelvis 
Skolverket, 2017; Alexanderson, 2016). Lindqvist och Söderlind (2013) beskriver en källa som 
”informationens ursprung” (s.61). Informationen tar vi del av med hjälp av våra sinnen och en 
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källa kan vara allt från en film, bild, en text eller antik kruka till en berättelse från en person 
som upplevt något (Lindqvist & Söderlind, 2013). Traditionellt har olika källor varit bundna 
till geografisk plats, det vill säga att för att ta del av informationen har tillgång till den fysiska 
källan så som en bok, en tidning eller ett föremål varit nödvändig. Internet har möjliggjort att 
det idag går att ta del av digital information vilket medför att information inte längre är 
platsbunden på samma sätt och att lagring av information ser annorlunda ut. Utbudet av 
information har därmed blivit mycket större och vi har idag tillgång till andra källor än tidigare. 
Informationskonsumtionen har gått från att vara lokal och nationell till global (Lindqvist & 
Söderlind, 2013). Creelman, Ossiannilsson och Falk (2014) beskriver hur denna förändring inte 
bara medför att informationen vi har tillgång till är oändligt mycket större än tidigare men också 
att det innebär nya möjligheter för lärande. Detta får också konsekvenser för hur utbildning 
organiseras och ser ut.  
 
3.2 Kompetenser	för	lärande	i	dagens	informationssamhälle	
Creelman et al. (2014) beskriver ett antal konsekvenser för lärande och utbildning av ett ökat 
globaliserat och digitaliserat samhälle. Creelman et al. beskriver hur dagens utbildningssystem 
står inför ett paradigmskifte där skolan går från att förmedla fakta till att skapa möjligheter för 
eleverna att lära sig att lära. Detta kan kopplas till de åtta nyckelkompetenser som 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har sammanfattat som viktiga för att en person 
skall kunna utvecklas, arbeta samt demokratiskt och socialt delta i ett globaliserat 
kunskapsbaserat samhälle som karaktäriseras av en snabb förändringstakt (Europaparlamentet, 
2006). Av de åtta kompetenser som rådet presenterar är två av dem digital kompetens och att 
lära att lära. Digital kompetens beskrivs enligt följande:  

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 
teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 
grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, 
bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera 
och delta i samarbetsnätverk via Internet. (Europaparlamentet, 2006)  

Digital kompetens handlar alltså om förmågan att använda sig av teknik i många olika 
situationer och att besitta en sådan kompetens anses alltså av Europaparlamentet (2006) vara 
nödvändigt för att klara sig i ett kunskapsbaserat informationssamhälle.  
 
Dunkels (2014) utreder de kunskaper som ryms inom begreppet digital kompetens och menar 
att digital kompetens skall ses i ljuset av en ständig teknikutveckling och att den därför inte går 
att sammanfatta som ett antal tekniska och praktiska färdigheter. Dunkels vänder sig mot en 
beskrivning av utvecklandet av digitala kompetenser som ett slags kunskapsbygge där den 
digitala kunskapsutvecklingen skall följa ett visst mönster och väljer istället att försöka 
definiera digitala kompetenser genom att beskriva olika aspekter av begreppets innebörd. En 
aspekt som Dunkels (2014) framhåller är livskompetens som en digital kompetens, det vill säga 
att barn skall ”rusta sig för att möta livets med- och motgångar” och ”dra slutsatser från livet 
på nätet för att förstå livet utanför nätet och tvärtom” (Dunkels, 2014, s. 50). Detta kan ses i 
ljuset av Europaparlamentets åtta nyckelkompetenser för att leva och verka i en digitaliserad 
värld.  
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Utöver den aspekt av den digitala kompetensen som Dunkels benämner livskompetens 
inkluderar Dunkels även informationsvärdering som en viktig del. Dagens kunskapssyn 
beskriver Dunkels (2014) som mer rörlig i enlighet med en föränderlig värld. Dunkels (2014) 
menar, precis som Creelman et al (2014), att informationssamhället ändrar förutsättningarna 
för lärande och kunskap. Kunskapssynen är idag inte statisk vilket enligt Dunkels (2014) 
medför att en källa som kan anses tillförlitlig i en kontext inte är det i en annan.  Det finns 
därmed utrymme för olika perspektiv och tolkningar som bidrar till kunskapsutvecklingen. 
Dunkels (2014) beskriver hur metoder för att värdera icke digital information bygger på en 
slags tolkning av signaler utifrån källans rimlighet där synen på kunskapen kan anses vara 
statisk, antingen är källan tillförlitlig eller inte utifrån de traditionella parametrarna för 
källkritik. I en digitaliserad värld är det inte lika lätt att urskilja parametrar som den traditionella 
källkritiken utgår ifrån exempelvis vem som är avsändaren (Dunkels, 2014).  
 
I och med internet får information idag större och snabbare spridning och eleverna i dagens 
skola är inte bara konsumenter av information utan också producenter (Dunkels, 2014). Således 
besitter många elever redan en förförståelse för informationsspridning, något som skulle kunna 
fungera som grund för ett meta-tänkande kring kunskap (Dunkels, 2014). Att spridningen av 
information ser annorlunda ut medför också att andra kompetenser krävs för att bedöma 
informationens tillförlitlighet. Det handlar om att kunna bedöma i vilka situationer källan kan 
anses vara tillförlitlig och när den inte kan anses vara det. Informationen blir situationsbunden 
i större utsträckning än tidigare (Dunkels, 2014). Här ingår det faktum att internet med sociala 
medier möjliggör att användarna själva skapar information, på detta sätt ser relationen mellan 
avsändare och mottagare annorlunda ut vilket också ställer andra krav på vårt källkritiska 
tänkande när det ibland kan vara svårt att urskilja en tydlig avsändare (Dunkels, 2014). 
 
Den tredje aspekten av digital kompetens menar Dunkels (2014) handlar om att avslöja mediet, 
det vill säga att förstå principerna bakom hur mediet/tekniken fungerar. Det handlar till exempel 
om att förstå att digitala bilder kan manipuleras, hur en sökmotor generar resultat, att sociala 
medier anpassas efter tidigare aktivitet, hur digital information sparas och lagras, hur man gör 
för att inte bli lurad på internet med mera (Dunkels, 2014).  
 
När det kommer till den andra kompetensen som Europaparlamentet (2006) listar, lära att lära, 
menar Creelman et al. (2014) att en ökad öppenhet och tillgång till information ställer krav på 
en väl utvecklad källkritisk förmåga. De menar att ett allt mer digitaliserat samhälle också ger 
möjligheter till en annan typ av lärande, ett så kallat självkontrollerat lärande, där gränserna 
mellan formellt lärande (utbildning) och informellt lärande (lärande i vardagen) suddas ut. Det 
självkontrollerande lärandet drivs av den inre motivationen och det är denna som sätter ramarna 
för hur och var lärandet sker (Creelman et al., 2014). Lärandet sker som en ständigt utvecklande 
process som drivs framåt av de lärdomar och insikter som görs på vägen. I en skolsituation 
finns denna typ av lärande närvarande i en undervisning som utgår från styrdokumenten men 
där olika vägar till kunskapen är möjliga genom ett utforskande arbetssätt. Detta menar 
Creelman et al. (2014) ställer nya krav på lärare, som allt mer får en roll av vägledare genom 
informationsflödet. Det medför att lärare själva måste hålla sig uppdaterade om nya arbetssätt, 
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verktyg, plattformar, allt eftersom tekniken utvecklas. Några exempel kan vara att eleverna 
använder Wikipedia som lärplattform och blir medskapare av kunskap, att autentiska miljöer 
blir plattform för lärandet eller att elever skapar material som sedan används av andra elever i 
deras lärande (Creelman et al., 2014). Creelman et al. listar fyra förmågor som kan vara viktiga 
för läraren i detta arbete: 

o Förmågan att lära sig, revidera, lära sig på nytt och tänka om.  
o Förmågan att skapa sekvenser av lärande i gränslandet/skärningspunkten 

mellan formellt och informellt lärande.  
o Förmågan att skapa, vidareutveckla och dela sitt lärande med såväl elever, 

kollegor som med det vidgade kollegiet i sociala medier.  
o Förmågan att se på lärande i en digitaliserad värld, i stället för att se hur 

tekniken kan ingå som en del i kurser och utbildning. (Creelman et al., 2014, 
s.44) 

Som de ovan beskrivna förmågorna visar är det inte bara eleverna som berörs av lärandet i en 
digitaliserad värld, detta berör i högsta grad även lärarna själva. 
 
3.3 Information	literacy	och	media	literacy	
I och med den tekniska utvecklingen har nya begrepp uppkommit för att försöka sätta fingret 
på de förmågor och kunskaper som blir nödvändiga för att navigera i informationssamhället 
och använda sig av de verktyg som den tekniska utvecklingen förser oss med. Två av dessa 
begrepp är information literacy och media literacy där information literacy kan jämföras med 
det svenska begreppet informationskompetens (Lindqvist & Söderlind, 2013). Koltay (2011) 
undersöker hur begreppen information literacy och media literacy relaterar till varandra, vilka 
likheter och skillnader som ryms inom begreppen och kopplar även till begreppet digital 
literacy, som beskrivs ovan, vilket enligt Koltay (2011) kan ses som ett sammansatt begrepp 
som rymmer aspekter av bland annat information literacy och media literacy. Gärdén och Utter 
(2016) belyser att information literacy och media literacy ges olika innebörd av olika forskare 
och att begreppen ibland överlappar varandra. 
 
Information Literacy har av American Library Association (1989) definierats som förmågan att 
uppmärksamma när information behövs och har förmågan att hitta, utvärdera och effektivt 
använda denna information. Personer som besitter denna typ av kompetens har förmågan att 
lära sig att lära. Detta kräver en process som innebär att dela upp arbetet i mindre steg. Det 
handlar om att definiera vilken information som behövs, formulera nyckelfrågor, veta hur man 
skall finna, värdera och använda information från olika källor, bland annat digitala. Till detta 
kommer också etiska ställningstaganden och kunskap gällande plagiat och upphovsrätt 
(Probert, 2009). Lindqvist och Söderlind (2013) beskriver enligt följande: 
”informationskompetens avser förmågan att ha insikt om att ett informationsbehov finns och 
förmågan att kunna formulera det till en eller flera frågor; att söka, kritiskt värdera och kreativt 
utnyttja information” (Lindqvist & Söderlind, 2013, s.13). Utifrån detta synsätt blir information 
literacy en förmåga som individen besitter och lite fokus läggs på de verktyg som används vid 
informationssöknings- och värderingsprocessen.  Säljö (2012) utgår från ett sociokulturellt 
perspektiv för att utforska begreppet literacy och menar att det i begreppet literacy inte går att 
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bortse från de verktyg, symboler och teknik, som människor använder vid interaktion med 
information. Säljö (2012) gör en historisk genomgång hur människan har utvecklat system för 
att bygga upp ett kollektivt minne, exempelvis skriftspråket och boktryckarkonsten, och hur 
detta i sin tur får konsekvenser för praktiker som människor använder sig av för lärande och 
meningsskapande. Säljö (2012) menar att de verktyg, exempelvis teknik, som vi använder oss 
av inte är neutrala utan påverkar sättet vi handlar på. Här tar Säljö (2012) förmågan att lära sig 
ett språk som exempel. En persons förmåga att lära sig ett språk hänger ihop med hur den 
använder tillgängliga verktyg för språkinlärning. Sådana verktyg kan vara en ordbok och en 
grammatiksamling, och vetskap om hur sådana verktyg är strukturerade påverkar också i vilken 
grad de går att använda för språkinlärning. Vidare menar Säljö (2012) att dagens teknik gömmer 
mycket av de processer som ligger bakom en operation exempelvis en Google-sökning.  
 
Sundin (2015) gör en genomgång av kursplanerna för svenska och samhällskunskap för att se 
vilken syn på literacy och informationssökning som förmedlas i läroplanen. Sundin utgår ifrån 
en socio-teknisk syn på information literacy där den teknik som involveras i 
informationshanteringen inte kan ses som neutral utan bärande av mening enligt Säljös (2015) 
resonemang ovan. Ett exempel på sådan teknik är de algoritmer som sorterar och rangordnar 
den information som visas vid användandet av en sökmotor på internet (Sunding & Haider, 
2016). Sundin (2015) menar att de nya teknologierna gör det omöjligt att skilja källkritik och 
informationssökning från varandra som två separata processer och att det i information literacy 
ingår sökning mellan källor, där urvalet av källor är en del av processen. Sundin undersöker 
bland annat om informationssökning i läroplanen behandlas som något sker i en källa eller 
något som sker mellan källor. Det vill säga om det i läroplanen läggs fokus på att i 
sökningsprocessen navigera mellan många olika källor och göra ett urval bland dessa för att 
finna svar på frågan eller om svaret söks i en redan förbestämd källa.  Studien av kursplanen i 
samhällskunskap visar att internet behandlas som en källa som vilken annan. Ingen särskild 
hänsyn tas till själva sökprocessen utan fokus ligger på att utvärdera information från en rad 
källor, bland dem internet. Vidare visar Sundins (2015) studie att ingen hänsyn tas till källors 
specifika infrastruktur och hur dessa påverkar informationssökningspraktiker, de behandlas 
istället som neutrala verktyg att använda. Sundin finner en skillnad mellan det centrala 
innehållet för årskurs 4-6 och kunskapskraven för årskurs 6. I det centrala innehållet ges inget 
utrymme åt informationssökningsprocessen utan fokus ligger på att kritiskt utvärdera 
information och källor, men i kunskapskraven skall eleverna uttryckligen kunna söka 
information (Sundin, 2015). Sundin (2015) menar att viktiga aspekter av information literacy 
ur ett socio-tekniskt perspektiv utelämnas i kursplanen då informationssökningsprocessen inte 
problematiseras. Det verkar finnas en osäkerhet hur informationssökning skall behandlas och i 
vilken mån elever skall tränas att hitta information i givna källor eller tränas i att kritiskt söka 
efter och utvärdera information på egen hand (Sundin, 2015).  Allt eftersom utvecklingen går 
mot en förenklad och mer integrerad informationssökning menar Sundin (2015) att behovet 
ökar av att tränas i att se kritiskt på sådana processer som en del av media och information 
literacy. 
 
Media literacy definieras av Europakommissionen (Commission of the European communities, 
2007) som en förmåga att få tillgång till medier, att förstå och kritiskt utvärdera olika aspekter 
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av medierna och det mediala innehållet samt att kunna skapa innehåll i de olika medierna. Inom 
denna definition menar Europakommissionen att det ryms olika nivåer av media literacy. Dessa 
innefattar bland annat att känna sig bekväm med alla olika typer av medier, från nyhetstidningar 
till virtuella gemenskaper och sökmotorer på internet, att kritiskt närma sig media både när det 
gäller kvalitet och innehåll (nyheter, reklam, sökresultat etc.), att kunna använda medier kreativt 
samt att vara medveten om copyright-frågor, särskilt i en tid då allt fler verkar som både 
konsumenter och producenter av media. Koltay (2011) tar upp reklam som ett typiskt område 
för analys inom begreppet media literacy. En förmåga att analysera hur exempelvis bilder 
komponeras för att sälja en viss produkt ryms därmed enligt Koltay (2011) inom begreppet 
media literacy. 
 
Koltay (2011) menar att både media literacy och information literacy har gemensamt att de 
inrymmer en kritisk grundaspekt, vilket innebär en förmåga att ställa sig kritisk till den 
information och det innehåll i media som en person möts av. Dock menar Koltay att det finns 
en skillnad mellan de två begreppen utifrån hur information analyseras. Media literacy betonar 
en förmåga att analysera inte bara informationen men också mediet i sig, hur informationen 
förmedlas, vilket innebär att media literacy förutsätter kunskap om mediet och hur det skapar 
och förmedlar budskap. Information literacy, menar Koltay (2011) fokuserar på mer 
traditionella aspekter av att granska information och tar inte i lika stor utsträckning hänsyn till 
genom vilket medium informationen förmedlas. Kunskap om olika medier och hur de 
produceras blir grundläggande inom media literacy medan det inom information literacy 
snarare läggs fokus på god läsförståelse och där informationen är utgångspunkten för analysen 
(Koltay, 2011). Värt att nämna är att Koltay(2011) utgår från American Library Associations 
(1989) definition på information literacy och går inte närmare in på hur kunskap om sökmotorer 
och de algoritmer som sorterar och rangordnar sökresultaten relaterar till begreppet. 
 
3.4 Källkritik	i	kursplanerna	för	de	samhällsorienterande	ämnena	
Vid genomgång av kursplanerna för de fyra samhällsorienterande ämnena, religion, historia, 
samhällskunskap och geografi, återfinns värdering av källor på olika sätt i samtliga ämnen, 
ibland kopplat till informationssökning.  
 
I kursplanen för religion återfinns resonemang kring källors användbarhet både i syftestexten 
för religionsämnet samt i kunskapskraven för religionsämnet. Syftestexten betonar hur eleverna 
genom undervisningen skall ges möjlighet att ”utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar 
källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar” (Skolverket, 
2011, s.186). Undervisningen i religionskunskap skall även bidra till att utveckla förmågan att 
”söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och 
trovärdighet” (Skolverket, 2011, s.187). I kunskapskraven för årskurs 6 skall elever för betyget 
E visa att ”Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder 
då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om 
informationens och källornas användbarhet” (Skolverket, 2011, s. 196). Här nämns alltså 
informationssökning och värdering av källors användbarhet både i syftet och i kunskapskraven. 
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Inom historieämnet ligger fokus på historiska källor och hur dessa kan bidra till historisk 
kunskap enligt följande utdrag ur syftestexten i kursplanen för historia: 

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de 
utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt 
källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom 
undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och 
värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare 
bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas 
utifrån sin samtids villkor och värderingar. (Skolverket, 2011, s. 172) 

Till viss del berör kursplanen även hur historiebeskrivningar kan användas i olika syften. 
Undervisningen i historia skall bland annat bidra till att utveckla förmågan att ”reflektera över 
sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv” 
(Skolverket, 2011, s.172). I kunskapskraven för betyget E i årskurs 6 gäller att: ”Eleven kan 
använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och 
för då enkla resonemang om källornas användbarhet” (Skolverket, 2011, s. 182). Exempel på 
källmaterial som elever i årskurs 4–6 skall få kunskap om (och vad de kan säga om människors 
levnadsvillkor under olika historiska tidpunkter) är både arkeologiska fynd, som mynt och 
föremål från andra kulturer, och arkivmaterial, som brev och dagböcker. Eleverna skall även få 
möjlighet att möta hur olika personer och händelser framställts på olika sätt genom historien 
(Skolverket, 2011).  
 
När det kommer till samhällskunskapsämnet är värdering av källor kopplat till förmågan att 
hantera information i vardagen vilket framkommer i följande utdrag från syftestexten i 
kursplanen för samhällskunskap: 

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och 
studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. 
Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper 
om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. (Skolverket, 
2011, s.199) 

Utöver detta skall undervisningen i samhällskunskap utveckla förmågan att ”söka information 
om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och 
trovärdighet” (Skolverket, 2011, s. 200). I kunskapskraven för betyget E i årskurs 6 gäller att 
”Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i 
huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas 
användbarhet” (Skolverket, 2011, s. 212). Här är värderingen av källor förknippat med 
informationssökning i kunskapskraven men inte i syftestexten. Internet benämns som en av de 
källor som eleverna skall tränas i att använda och som Sundin (2015) visar, problematiseras 
inte internet som källa eller informationssökningsprocessen.  
 
Kursplanen i geografi saknar en direkt koppling till källkritiska perspektiv i syftestexten och 
det centrala innehållet men Skolverket tar upp sådana perspektiv på geografiundervisningen på 
sin hemsida. Där betonas vikten av ett källkritiskt förhållningssätt både när det gäller kartor och 
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kartprojektioner, statistik, bilder och rapporter om till exempel miljöproblem. Här betonar 
Skolverket både avsändare, målgrupp och tid som viktiga källkritiska perspektiv att ta hänsyn 
till vid användandet av olika geografiska data (Jämterud, 2010). Dessutom återkommer 
källkritiska begrepp i kunskapskraven för geografiämnet. I kunskapskravet för betyget E i 
årskurs 6 gäller exempelvis att ”Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och 
andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt 
för enkla resonemang om olika källors användbarhet.” (Skolverket, 2011, s. 168). Eleverna 
skall därmed både kunna använda olika geografiska källor och också kunna avgöra vilka källor 
att använda.  
 
I ovanstående genomgång av kursplanerna går det att finna både likheter och skillnader i hur 
källkritik behandlas i respektive ämne. I samtliga ämnen skall eleverna kunna föra resonemang 
kring de källor de använder. Internet som källa nämns enbart i samhällskunskapsämnet. I 
religion- och samhällskunskapsämnena tas även informationssökning upp (Skolverket, 2011).  
 
3.5 Informationssökning	
Informationssökning kan beskrivas som en process i två steg som går ut på att först hitta rätt 
ställe att söka på, rätt ämnesdatabas, och sedan genomföra sökningen med hjälp av adekvata 
sökord (Lindqvist & Söderlind, 2013). Vidare beskriver Lindqvist och Söderlind 
informationssökning som en handling som genomförs då information saknas. Det kan handla 
om att vi behöver information för att lösa ett problem där olika typer av problem kräver olika 
typ av information. Med dagens teknik sker informationssökning dagligen och är en del av 
vardagen (Lindqvist & Söderlind, 2013). Informationssökning rör allt från information om 
platser, personer, ekonomi, affärer, hälsa och nöje till produktinformation, nyheter, och 
samhällsinformation mm. (Lindqvist & Söderlind, 2013). Informationssökning karaktäriseras 
av ett antal val, hur informationssökaren ställer sig inför dessa val påverkas både av vem 
informationssökaren är, dennes bakgrund, erfarenhet etc. men också vilken information som 
eftersöks och varför. ”Viljan att lära, tålamod och inte minst självförtroende är också viktiga 
egenskaper som bör och kan odlas av informationssökaren för att effektivare kunna söka, sålla 
och sovra i stora mängder information” (Lindqvist & Söderlind, 2013, s.45). 
Informationssökning kan vara aktiv men också en aktivitet som sker mer slumpmässigt. För att 
skilja dessa två aktiviteter åt kan ordet surfa användas för att beskriva den informationssökning 
som sker på internet utan ett tydligt mål och där det snarare handlar om att tillbringa tid på 
internet för underhållningens skull (Lindqvist & Söderlind, 2013). Skillnaden mellan att söka 
och surfa blir därmed syftet med sökningen, om det på förhand finns ett tydligt mål för 
informationssökningen eller ej (Lindqvist & Söderlind, 2013).  
 
Källkritiska resonemang handlar om att analysera och tänka kritiskt kring en källa. Hultén, 
Hultman och Eriksson (2007) utgår från en definition av kritiskt tänkande där ordet kritik är 
neutralt och betyder att granska och skulle kunna likställas med att reflektera. Hultén et al. 
(2007) beskriver hur ett kritiskt tänkande som metod utgår från föresatsen att kunskap och 
förhållanden är hypotetiska, att vi lever i en föränderlig värld där värderingar och kunskap 
behöver testas. Syftet med kritisk granskning beskriver Hultén et al. (2007) som att ”vidga och 
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fördjupa kunskaper, att lägga grunden för förbättring genom ändring” (s.17). Vidare beskriver 
Hultén et al. (2007) det kritiska tänkandet som lett av två processer: ”att fråga och att 
ifrågasätta” (s.17), det vill säga att upptäcka fenomen och samband och att kunna fastställa 
dessa. Hultén et al. (2007) sammanfattar sitt resonemang kring kritiskt tänkande på följande 
sätt: ”Den kritiska ansatsen bygger på att vi blir bättre på att se vilka fakta och värderingar som 
redovisas i olika datakällor och bakomliggande teorier och modeller” (s. 24).  
 
Flera forskningsprojekt kring informationssökning (Limberg & Folkesson, 2006; 
Alexandersson, Limberg, Lantz-Andersson, & Kylemark, 2007) har utgått från skolbiblioteken 
och skolbibliotekariers roll i undervisning av och lärande om informationssökning.  Limberg 
och Folkesson (2006) har genomfört en studie om undervisning i informationssökning där 
lärare och skolbibliotekarier på tre skolor deltagit. Lärarna och bibliotekarierna har varit 
verksamma inom år 5–9 samt gymnasieskolan med övervikt mot år 6-9 samt gymnasiet. Studien 
har bland annat sökt att svara på frågan om vilka variationer som framträder i lärares och 
skolbibliotekariers erfarenheter av undervisning i informationssökning. Studien identifierade 
fem olika variationer i fokus när upplevelsen av undervisningen i informationssökning 
studerades: fokus på källor, fokus på systematisk informationssökning, fokus på upplevelsen 
av informationssökningsprocessen, fokus på värdering av källor samt fokus på bearbetning av 
källor. Fokus på källor innebar att lärare fokuserade på vilka källor som var relevanta för det 
aktuella ämnesområdet. Antingen fokuserades upplevelsen av undervisningen på vilka 
specifika källor, böcker, webbadresser etc. som var lämpliga för det aktuella ämnesområdet 
eller på vilken typ av källor, uppslagsböcker, databaser, ordböcker etc. som ansågs lämpliga 
(Limberg & Folkesson, 2006). Syftet med detta menar Limberg och Folkesson (2006) kan vara 
att effektivisera undervisningen och undvika att eleverna söker planlöst på nätet. En vilja att 
kontrollera vilket ämnesinnehåll eleverna använder sig av beskrivs också. I de upplevelser av 
undervisningen i informationssökning som fokuserade på källor framkom också en strävan att 
försöka uppmärksamma olika typer av källor och då gärna andra källor än internet (Limberg & 
Folkesson, 2006).  
 
När det kom till hur fokus av undervisningen lades på systematisk informationssökning var det 
just ordningen av sökningen som fokuserades, exempelvis genom att eleverna instruerades att 
börja generellt i uppslagsverk, sedan mer specifikt i läromedel och andra tryckta källor och 
därefter internet. Bakom detta verkade det ligga en önskan om ordning i 
informationssökningsprocessen men också en strävan att gå från generell till mer specifik 
kunskap. Detta uttryckte ett processtänk med utgångspunkt i elevernas tänkta lärandeprocess. I 
några fall uppmärksammades ett fokus på upplevelsen av informationssökningsprocessen, det 
vill säga vilka känslor och handlingar informationssökningsprocessen kan vara förknippad 
med. När det kommer till fokus på bearbetning av källor framkom det att lärare och 
skolbibliotekarier främst fokuserade på hur eleverna redovisade de källor de hade använt samt 
hur de skapade egna texter utifrån de använda källorna. Lite fokus lades under själva 
informationssökningsprocessen och produktionsprocessen på att undervisa.  
 
Det sista fokusområdet som undersökningen fann var fokus på värdering av källor. Här 
uppmärksammades två underspår, relevans och källkritik där fokus på relevans handlade om 
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informationen och källans användbarhet, hur informationen besvarade de frågor som var 
utgångspunkten för elevens arbete. Detta inkluderade både att finna relevant information och 
att sålla bort information som var överflödig. Detta togs upp av informanterna som viktigt men 
få exempel gavs som visade på hur detta undervisades av lärarna och bibliotekarierna. Det 
framfördes snarare som något som lärare och bibliotekarier uppmärksammade som bristfälligt 
hos elevernas arbeten. Detta påpekar författarna som något som de sett förändrat under de år då 
studien pågått och där lärarna under det sista året inser att bedöma vilken information som är 
användbar är en svårighet för eleverna. Utöver relevans som ett sätt att värdera källor 
uppmärksammas också källkritik som en del av att bedöma källors tillförlitlighet. Ett sätt att 
lära ut källkritik kan vara att jämföra olika källor. Däremot ges inga exempel på hur 
undervisningen faktiskt innehåller sådana jämförelser (Limberg &Folkesson, 2006).  
 
I studien uppmärksammas tre olika uppfattningar kring hur elevers källkritiska förmåga 
utvecklas. Den första uppfattningen ser en källkritisk förmåga som en mognadsfråga, en 
förmåga som elever utvecklar med tiden och därmed är svår att påverka. Det andra synsättet ser 
en källkritisk förmåga som en personlig egenskap, vissa besitter (de duktiga eleverna) den och 
andra (de mindre duktiga) inte. Det tredje synsättet fokuserar en källkritisk förmåga som något 
som går att utveckla genom undervisning, det vill säga att elever kan lära sig källkritik. För hela 
fokusområdet på värdering av källor gäller det att det är något som både bibliotekarier och 
lärare uppfattar som problematiskt. De synsätt som fokuserar en källkritisk förmåga som en 
mognadsfråga eller en personlig egenskap verkar enligt författarna hämma lärarna i ambitionen 
med sin undervisning. Sammanfattningsvis finner författarna två motsägande förhållningssätt i 
lärarna och bibliotekariernas tankar om undervisningen i informationssökning, motsättningen 
mellans ambitionen att hitta sanna fakta och förmedla en fast kunskapsgrund och en 
informationssökningsprocess som kännetecknas av osäkerhet, värdering och bedömning av 
information (Limberg & Folkesson, 2006). 
 
Probert (2009) hänvisar till studier som menar att elever som fått undervisning i olika modeller 
kring information literacy nästan alltid är bättre på dessa processer än de elever som inte fått 
någon vägledning (Kuhlthau, 2004; Todd 2003a i Probert, 2009). Probert (2009) har studerat 
tre skolor i Nya Zeeland och deras arbete med att undervisa i information literacy. I studien har 
lärare och skolledare svarat på enkäter, intervjuats och material har samlats in från skolorna 
gällande deras arbete med information literacy. Frågor som ställts har varit hur lärare beskriver 
en person som besitter kompetens inom information literacy, hur begreppet är kopplat till 
information och kommunikationsteknik (IKT) hur lärare undervisar för att utveckla information 
literacy hos eleverna, vilka modeller som används för att hitta information på internet, huruvida 
elevernas kunskaper kartläggs och utvärderas samt vilka framtida utvecklingsmöjligheter 
lärarna ser inom området (Probert, 2009). Slutsatser från undersökningen var bland annat att 
många lärare hade en insikt i begreppet information literacy men också att en del lärare enbart 
kopplade till vissa delar av begreppet som informationssökning eller IKT. Det framkom också 
att ett stort antal av lärarna inte explicit undervisade för att utveckla information literacy hos 
eleverna och att det fanns en tanke om att detta inte låg inom ramen för deras ämne. Det 
framkom även att det på samtliga skolor saknades systematiskt kvalitetsarbete kring hur dessa 
förmågor skulle utvecklas (Probert, 2009).  
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Alexandersson, Limberg, Lantz-Andersson och Kylemark (2007) har genomfört en studie med 
etnografisk ansats på 7 grundskolor med syfte att studera skolbiblioteket som kulturellt redskap 
i skolans sociala praktik. Studien utgick från ett socio-kulturellt perspektiv på lärande där 
lärande går ut på att lära sig behärska diskurser (Alexandersson et al., 2007). Studien undersökte 
både hur elevers informationssökningsprocesser ser ut, vad de lär sig och hur kommunikationen 
ser ut mellan elever, lärare och skolbibliotekarier. Studien undersökte situationer där 
informationssökning ingår som en del av arbetsprocessen i att lära sig om ett ämne.  Det 
Alexanderson et al. (2007) fann var att elevernas informationssökningsprocess ofta fokuserar 
på sökandet efter fakta. Uppgiftens utformning och problemformulering påverkar elevernas 
informationssökning (Alexandersson et al, 2007). Alexandersson et al. (2007) gör en koppling 
till läraren och läromedlen tidigare roll som kunskapsförmedlare och en brist på källkritiska 
resonemang i informationssökningsprocessen. Synen på kunskap påverkar synen på syftet med 
informationssökning, vilket i sin tur påverkar elevernas hantering av den information som hittas 
vid sökningen. Alexanderson et al (2007) fann att elevernas informationssökning ofta var 
inriktad på att finna fakta som de sedan skulle återge i någon form av uppsats.  Alexandersson 
et al. (2007) fann inga resultat som visade på att en utveckling skedde ifrån yngre elevers till 
äldre elevers kunskapsutveckling gällande informationssökning och källkritik. Däremot fann 
forskarna att instruktioner från lärarna som var uppgiftsspecifika, både angående källkritik och 
informationssökningsprocessen, och utgick från elevernas egna arbetsområden ledde till en 
fördjupad förståelse kring källkritik och informationssökning. Resultaten i studien visade på att 
lärarna som aktiva stöd i informationssökningsprocessen var avgörande för elevernas 
kunskapsutveckling i undersökande arbetsformer som innefattande informationssökning 
(Alexandersson et al., 2007).  
 
3.6 Eleverna	och	internet	
Statens medieråd (2015) har undersökt barn och ungas medievanor och attityder till medier och 
undersökte bland annat barn och ungas tillgång till datorer och mobiltelefoner (Tabell 1.) 
 
 Ålder 9–12 år 
Har tillgång till egen surfplatta och/eller dator 67 % 
Har tillgång till egen mobiltelefon 86 % 
Har tillgång till en smart mobiltelefon 78% 

 Tabell. 1 (Statens medieråd, 2015) 
 
Tabell 1 visar att många barn i åldrarna har tillgång till egen surfplatta/dator men också att 
många barn i denna ålder har tillgång till en egen smarttelefon. Allt fler i åldrarna 9–12 
använder sina mobiler för att vara på internet, exempelvis hade internetanvändningen på 
mobiltelefoner bland 11-åringar ökat från 3 % 2010 till 69 % 2015, något mer bland 12-
åringarna och något mindre hos 10-åringarna. Det sker även en ökning bland 9–12 åringarna 
när det gäller att titta på filmklipp i mobilerna (Statens medieråd, 2015). 2014 använde 65 % 
av 9–12-åringarna internet dagligen och 58 % var aktiva i sociala medier. Rapporten visade 
även att barn och ungas medievanor när det gäller nyheter allt mer flyttas från traditionella 
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medier som tidningar och tv till digitala kanaler. I åldersgruppen 9–12 var det dock 2014 
fortfarande vanligare att ta del av nyheter genom tv och tidningar (Statens medieråd, 2015). 
Värt att nämna är att andelen unga som tillbringar mer än tre timmar per dag på internet ökar. 
Ökningen sker också i åldrarna, allt större andel av respektive åldersgrupp (från yngst till äldst) 
lägger 3 timmar eller mer på internet. När det kommer till barn i åldrarna 9–12 och deras 
uppfattning om hur bra de är på olika saker kopplade till informationssökning, säkerhet på 
internet och källkritik framkommer att över hälften upplevde att de var bra eller ganska bra på 
att hitta och förstå information på nätet. Däremot uppgav mindre än hälften att de var bra eller 
ganska bra på att av avgöra om information på internet var sann eller falsk, 31 % uppgav att de 
varken var bra eller dåliga på detta (Statens medieråd, 2015). Tv är det medium som barn i 
åldrarna 9–12 anser vara mest trovärdigt, därefter papperstidningar. Bloggar, sociala medier 
och tidningar svarar en mindre andel av 9–12-åringarna att de litar på, i alla tre fallen uppger 
en stor andel (56 %, 41 % respektive 41 %) att de inte vet om de litar på mediet.  
 
3.7 Källkritik	och	internet	
Internet har inneburit att nya typer av källor gjorts tillgängliga. Dessa nya publiceringsformer 
fungerar inte i alla avseenden som traditionella tryckta källor och därmed är det ibland svårt att 
använda traditionella metoder för att avgöra en källas trovärdighet (Francke & Johansson, 
2016). En av dessa källor är Wikipedia. Wikipedia är ett webbaserat uppslagsverk där 
användarna själva skapar innehållet. Wikipedia finns på över 243 språk, innehåller över 39 
miljoner artiklar och är en av de mest besökta webbsidorna på internet (Wikipedia, 24 april, 
2017). Innehållet på Wikipedia skapas och granskas av dess användare och ett par av 
grundprinciperna för innehållet på Wikipedia är att det skulle kunna platsa i ett uppslagsverk 
och att det bör vara skrivet ur en neutral synvinkel och inte ta ställning. Kritik som riktats mot 
Wikipedia som källa har bland annat varit att artiklar har kunnat vara vinklade för vissa grupper 
eller organisationers intressen samt att det inte är allmänintresse eller ämnets betydelse som 
styr vilka artiklar som skrivs och hur mycket som skrivs utan användarnas intressen (Wikipedia, 
24 april, 2017). Andra typer av nya källor på internet är sociala medier. Francke och Sundin 
(2016) använder begreppet sociala nätverkstjänster när de talar om sidor som Facebook, 
Instagram, Youtube och Twitter. Dessa sidor skiljer sig ifrån Wikipedia på det vis att det inte 
är användargenererat på samma sätt, människor samarbetar inte för att skapa texter eller andra 
typer av verk. Istället interagerar människor med hjälp av dessa nätverk och information delas 
och sprids i stor utsträckning, ofta väldigt snabbt (Francke & Sundin, 2016).  
 
Gemensamt för mycket av den informations som publiceras på internet är att det ibland kan 
vara svårt att avgöra en källas trovärdighet utifrån dess ursprung. En tydlig avsändare kan vara 
svår att identifiera och därmed kräver dessa källor att andra källkritiska resonemang förs utöver 
att avgöra avsändarens trovärdighet (Francke & Johansson, 2016). Enligt Francke och 
Johansson (2016) är det därför viktigt att källkritiska resonemang förs utifrån ett innehåll och 
ämneskunskap blir därmed viktig för att kunna avgöra en källas trovärdighet och användbarhet 
i ett visst sammanhang. Källkritik bör därmed inte separeras från den övriga undervisningen 
(Francke & Johansson, 2016). 
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Sundin och Francke (2009) utgår från ett socio-tekniskt perspektiv på lärande när de i en 
etnografisk studie undersöker ett antal gymnasieelevers värdering av information på internet 
och användarskapade sidor såsom Wikipedia. Studien genomfördes i samband med ett 
temaarbete som pågick under en sexveckorsperiod där informationssökning var en del av 
lärprocessen. Sundin och Francke (2009) fann fem teman i hur eleverna bedömde trovärdighet 
i informationssökningsprocessen. Två vanliga metoder som eleverna använde sig av var att 
först avgöra om avsändaren, författaren eller organisationen bakom informationen kunde säga 
vara trovärdig. Sedan, om detta var svårt att avgöra exempelvis för att avsändaren var svår att 
fastställa, valde eleverna istället att jämföra olika källor tills de kände sig trygga med att 
informationen var trovärdig. Studien fann även att böcker som källa generellt verkade tilldömas 
högre trovärdighet än internetsidor. En annan slutsats var att övrig information, såsom 
exempelvis ändringshistorik för en Wikipedia-artikel, användes i väldigt liten utsträckning för 
att bedöma trovärdigheten hos en källa. Detta menar Sundin och Francke kan bero på tidsbrist 
hos eleverna men också att det kräver tekniska kunskaper om hur källan fungerar (Sundin & 
Francke, 2009). Vidare menar Sundin och Francke att många av de strategier för värdering av 
källor som studien fann hos eleverna grundar sig i källkritik för tryckta medier men att digitala 
källor idag till viss del kräver andra verktyg för utvärdering av information som tar hänsyn till 
den teknik vilken informationen förmedlas genom (Sundin & Francke, 2009). Här argumenterar 
Sundin och Francke för att information literacy bör ses som en socio-teknisk praktik. 
 
 
 

 	



 
 

16 

4 Metodval	med	motivering	
Följande avsnitt ämnar beskriva och motivera de val gällande metod som gjorts för att svara på 
studiens syfte och frågeställningar.  
 
4.1 Kvalitativ	och	kvantitativ	metod	
För att samla in relevant data som besvarade studiens frågeställningar stod valet mellan en 
kvantitativ datainsamlingsmetod och en kvalitativ. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 
datainsamlingsmetod kan kortfattat beskrivas som att kvantitativa metoder ämnar ta reda på 
frekvenser hos något medan kvalitativa undersökningar snarare vill undersöka egenskaper eller 
handlingsmönster (Trost, 2005). Kvantifierbara data går att representera med hjälp av siffror 
och kan användas för att besvara frågor av typen hur mycket eller hur många, medan kvalitativ 
forskning istället fokuserar på hur något är och vilka egenskaper det har. Egenskaper som 
kvalitativ forskning kan intressera sig för är till exempel människors upplevelser och 
uppfattningar (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Kvalitativ forskning ämnar på 
detta sätt skapa förståelse för något. Kvalitativa forskningsansatser är ofta induktiva och därmed 
mer generella i sin utformning då de fokuserar på deltagarnas egna uppfattningar (Bryman, 
2008). Med tanke på studiens syfte lämpade sig en kvalitativ datainsamlingsmetod. Då studiens 
syfte inte var att utvärdera i vilken utsträckning lärarna arbetar med källkritiska förmågor, vilka 
metoder som är vanligast förekommande et cetera var kvantitativa data mindre användbara för 
att besvara frågeställningarna. 
 
Enligt Patel och Davidson (2003) kräver var enskild kvalitativ forskningsansats sin variant av 
metod (Patel & Davidson, 2003). I detta fall lämpade sig intervjuer som datainsamlingsmetod 
för att undersöka lärares strategier kring arbetet med källkritik. Fördelen med intervjuer är att 
de ger möjlighet att möta och förstå informanten, i samtalet kan en rad oklarheter redas ut och 
olika hinder uppmärksammas och övervinnas (Kylén, 2004).  
 
4.2 Intervjuform	
Utifrån frågeställningar och syfte gjordes även en rad val i utformningen av intervjuerna. Patel 
och Davidson (2003) talar om intervjuer i termer av standardiseringsgrad och 
struktureringsgrad. Standardiseringsgraden syftar till i vilken grad frågornas formulering och 
ordning är bestämd på förhand och ställs på samma sätt i samtliga intervjuer medan 
struktureringsgraden avgör vilket svarsutrymme informanterna har, om det finns på förhand 
bestämda svarsalternativ eller om frågorna lämnar stort utrymme för informanten att svara 
(Patel & Davidson, 2003). Beroende på standardiseringsgrad och struktureringsgrad på en 
intervju erhålls olika material som möjliggör olika typer av analys av materialet. Exempelvis 
har enkäter hög struktureringsgrad och hög standardiseringsgrad, materialet som erhålls från 
denna typ av undersökningar lämpar sig för en kvantitativ analys. Vid intervjuer med en lägre 
grad av standardisering och strukturering erhålls material som lämpar sig för en kvalitativ 
analys (Patel & Davidson, 2003). Denna typ av intervju benämns av Patel och Davidson (2003) 
som kvalitativa intervjuer. Då studiens syfte var att beskriva och synliggöra lärares 
förhållningssätt till källkritik inom undervisningen av de samhällsorienterande ämnena samt 
deras strategier för att utveckla elevers källkritiska förmåga inom denna lämpade sig en 
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intervjumetod där lärarna tilläts beskriva sitt arbete med källkritik inom de 
samhällsorienterande ämnena relativt fritt. Därmed valdes en intervjumetod med relativt låg 
struktureringsgrad och standardiseringsgrad. En intervjuguide (se bilaga 1) med frågor 
utformades som ett stöd för intervjuaren för att försäkra sig att samtliga områden av intresse 
berördes. Bryman (2003) framhåller hur kvalitativa intervjuer fokuserar på informantens egna 
uppfattningar och därmed bör ge informanten utrymme att tala om det den finner viktigt och 
relevant, intervjuprocessen måste därmed tillåtas vara flexibel. Intervjuguiden användes därför 
som ett stöd vid intervjuerna men frågorna behövde inte ställas i den ordning som de står i 
intervjuguiden utan var snarare ett hjälpmedel vid genomförandet av intervjuerna för att 
säkerställa att alla relevanta delar täcktes in i intervjun.  Då informanterna till stor del styrde 
samtalet täcktes vissa frågor in i lärarnas resonemang. I dessa fall ställdes bara de frågor som 
krävdes för att intervjun skulle täcka in samtliga områden som intervjuguiden berör. 
 
Bryman (2008) menar att intervjuer kräver intervjuarens fulla uppmärksamhet på det 
informanten säger för att kunna följa upp viktiga resonemang och säkerställa att alla intressanta 
spår och frågor för studien besvaras. Därför togs beslut om att spela in intervjuerna i den mån 
informanterna godkände detta. Bryman menar även att det är viktigt att spela in intervjuer för 
att möjliggöra en fullständig analys av intervjuerna och undvika att intervjuaren inte blir 
distraherad av att anteckna vid intervjutillfället. Risken med att spela in intervjuerna kan vara 
att informanterna blir självmedvetna eller oroliga av tanken att spelas in, en risk kan därmed 
också vara att informanterna inte går med på att spelas in (Bryman, 2008). 
 
4.3 Urval	
Utifrån undersökningens syfte lämpade sig lärare som undervisade i de samhällsorienterande 
ämnena i årskurs 4–6. För att kunna få en bild av lärarnas arbete med källkritik inom de olika 
samhällsorienterande ämnena var det viktigt att lärarna undervisade i alla fyra ämnena och inte 
enbart i ett. Hänsyn togs inte till i vilken av årskurserna 4–6 lärarna undervisade i. För att välja 
ut lärare att delta i intervjuerna gjordes ett antal val. Ett informationsbrev (se bilaga 2) mejlades 
ut till rektorerna på grundskolor med antingen F-6 eller 4–9 undervisning. Inledningsvis hade 
studien fokus på internet men inför den första intervjun modifierades syftet till att gälla 
källkritik generellt och intervjuerna kom att inriktas på källkritik både på internet och i skriftliga 
källor. Rektorerna vidarebefordrade därefter mejlet till berörda lärare. Efter en vecka gjordes 
återkoppling på mejlet och kontakt togs med de lärare som visat intresse till rektor. Dessa 
hänvisade sedan i sin tur vidare till kollegor som skulle tänkas kunna vara intresserade av att 
deltaga i studien. Denna metod kan till viss del likna en snöbollsmetod där en första kontakt 
leder vidare till nästa osv. för att till slut resultera i ett antal informanter (Ryen, 2004). 
 
Antalet intervjuer sattes från början till mellan 6 och 8. Anledningen till detta var främst det 
kvalitativa syftet med intervjuerna som inte var att samla in ett stort material för statistisk analys 
utan snarare att få en djupare bild av lärares arbete med källkritik i årskurs 4–6 inom de 
samhällsorienterande ämnena. Ryen (2004) menar att syftet med urvalet vid kvalitativa 
intervjuer inte är att få ett representativt urval (då kvalitativa undersökningars syfte inte är att 
generalisera) utan att få ett varierat urval. Sammanlagt intervjuades sju lärare på tre olika skolor. 
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I och med att de enda kriterierna för deltagande i studien var att lärarna skulle undervisa i de 
samhällsorienterande ämnena i någon av grundskolans år 4–6 togs ingen hänsyn till eventuella 
informanters kön, ålder eller antal år som lärare. Som urvalet föll sig visar det sig att alla lärarna 
utom en har mer än 17 års erfarenhet som lärare. Fem av sju har över 30 års erfarenhet och en 
lärare har enbart ett års erfarenhet. Nedan presenteras informanterna kortfattat: 
 
Intervju 1 – Lärare 1, 41 år som lärare, skola 1 
Intervju 2 – Lärare 2, 17 år som lärare, majoriteten för f-3 senaste halvåret för 4–6, skola 2 
Intervju 3 – lärare 3, 35 år som lärare, 3 år som pensionär, arbetar som resurslärare, skola 2 
Intervju 4 – Lärare 4, över 30 år som lärare, skola 2 
Intervju 5 – Lärare 5, 41 år som lärare, skola 2 
Intervju 6 – Lärare 6, 32 år som lärare, skola 1 
Intervju 7 – Lärare 7, 1 år som lärare, skola 3 
 
Lärarna kommer i resultatdelen presenteras som lärare 1, lärare 2 osv. enligt ovan. 
 
4.4 Forskningsetiska	principer	
Forskning inom humanistiskt-samhällsvetenskapliga discipliner skall följa vissa 
forskningsetiska principer antagna av Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 
forskningsetiska principer syftar bland annat till att vägleda forskare i genomförandet av 
forskning för att hålla en balans mellan forskningskravet, det vill säga att relevant och 
högkvalitativ forskning bedrivs i samhället, och individskyddskravet, som syftar till individens 
rätt till skydd från olämplig insyn i privatlivet samt fysisk och psykiska kränkningar 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet syftar till att säkerställa att deltagarna i 
undersökningen i förväg skall vara informerade om studiens syfte och vilka villkor som gäller 
för deltagande i studie. De skall dessutom göras medvetna om vad medverkande i studien 
kommer att innebära och kan få för följder (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär 
att alla deltagande i studien har rätt att bestämma om de vill vara med i studien eller inte. I 
samtyckeskravet ingår också att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när de önskar. 
Konfidentialitetskravet innebär att studiens deltagare skall ges konfidentialitet vilket innebär 
dels att alla uppgifter om och av deltagarna skall avidentifieras så att det inte är möjligt för 
utomstående att identifiera enskilda deltagare i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Det fjärde 
kravet, nyttjandekravet, innebär att allt insamlat material om deltagarna i studien enbart får 
användas för forskning och inte i andra sammanhang eller för att ta beslut eller genomföra 
åtgärder mot deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i studien har avidentifierats. De 
inspelningar som gjordes i samband med intervjuerna har förstörts efter transkribering av 
intervjuerna, detta material har enbart funnits tillgängligt för mig som författare och mina 
handledare.  
	

4.5 Genomförande	
I informationsmailet som skickades ut för att få tag på informanter beskrevs villkoren för 
lärarnas medverkan, i vilket syfte intervjuerna gjordes, hur de skulle användas och var denna 
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studie skulle komma att publiceras i enlighet med informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet informanterna har även informerats om detta vid 
intervjutillfället innan intervjuerna påbörjades. 
 
Intervjuerna genomfördes på lärarnas respektive skolor och lärarna valde själva plats för 
intervjun. Innan intervjun påbörjades informerades lärarna om de forskningsetiska principerna. 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon efter godkännande från lärarna. 
Intervjuerna tog mellan 30–50 minuter att genomföra och hade formen av ett samtal där 
intervjuguiden användes som stöd för att säkerställa att samtliga områden av intresse för studien 
täcktes in. Efter att intervjuerna genomförts lyssnades intervjuerna igenom och transkriberades 
sedan. Därefter påbörjades arbetet att analysera intervjuerna för att svara på studiens syfte och 
frågeställningar. Patel och Davidson (2003) beskriver hur kvalitativa intervjuer exempelvis kan 
ha för avsikt att undersöka uppfattningar om ett fenomen och att det därmed i kvalitativa 
intervjuer aldrig går att konstruera frågor med ett rätt svar, frågorna bör istället vara utforskande 
i sin utformning för att ta reda på respondentens uppfattning. Valet av struktureringsgrad 
medför att intervjuerna inte går att systematiskt analysera utifrån frågorna i intervjuguiden då 
inte alla frågor har ställts ordagrant utan frågorna har fungerat som ett stöd för att säkerställa 
att alla teman av intresse har behandlats i intervjuerna. Intervjuerna måste därför analyseras på 
annat vis. Analysen skedde med hjälp av en modell från en fenomenografisk forskningsansats. 
 
4.5.1 Fenomenografisk	analys	
Fenomenografi beskrivs av Marton och Booth (1997) som en forskningsansats som intresserar 
sig för erfarande och hur variationer i erfarande av olika fenomen får konsekvenser” för lärande. 
Inom fenomenografin menar man att hur en människa erfar olika situationer får konsekvenser 
för hur de agerar i dessa situationer. Inom fenomenografin är det vad som erfars och olika 
variationer i vad som erfars som står i centrum. Marton och Booth (1997) menar att ”Vi kan 
inte beskriva en värld som oberoende av våra beskrivningar eller oss som beskriver dem” 
(s.148–149). Dahlgren och Johansson (2015) beskriver fenomenografin som en 
forskningsansats som används för att beskriva människors förståelse av olika fenomen. Inom 
fenomenografin är det främst variationen mellan olika sätt att uppfatta något som söks, det vill 
säga att människor kommer att förstå och beskriva saker på olika sätt. Intervjuaren försöker vid 
intervjutillfället få den intervjuade att så utförligt som möjligt beskriva sin syn på det eller de 
fenomen som är av intresse för studien, i detta fall arbetet med källkritik inom de 
samhällsorienterande ämnena. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver en sjustegsmodell som 
kan användas i forskning med en fenomenografisk forskningsansats. Modellen innehåller 
följande steg:  

1. Bekanta sig med materialet genom att läsa de transkriberade intervjuerna flera gånger. 
2. Kondensation, det vill säga att försöka urskilja de mest betydelsefulla aspekterna i 

materialet exempelvis genom att markera eller klippa ut dem. 
3. Jämförelse, att försöka hitta likheter och skillnader i materialet. 
4. Gruppering av de identifierade likheterna och skillnaderna. De olika passagerna inom 

respektive grupp relateras till varandra. 
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5. Artikulering av kategorierna. Här formuleras likheterna inom varje grupp, vad de har 
gemensamt. Här sätts gränserna mellan de olika kategorierna, det vill säga var anses 
likheterna vara större än olikheterna och var är olikheterna avgörande? 

6. Namngivning av kategorierna. Namnet skall försöka sätta fingret på det mest 
avgörande/viktiga inom kategorin.  

7. Kontrastiv fas. Samtliga passager granskas för att avgöra om de kan passa in i flera olika 
kategorier. Kategorier som sammanfaller slås ihop till större kategorier. ”Meningen är 
att en kategori skall var exklusiv, det vill säga uttömmande.” (Dahlgren & Johansson, 
2015, s.170). 
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5 Resultat	
I resonemangen kring källkritik i de samhällsorienterande ämnena talar lärarna om hur de 
inkorporerar olika källkritiska resonemang i undervisningen och vad detta skall leda till på lång 
sikt. De talar även om vilka förmågor som är viktiga att stärka hos eleverna i arbetet med 
källkritik samt vilka förutsättningar som är viktiga för arbetet med källkritik.  
 
5.1 Strategier	för	undervisning	
5.1.1 Källkritik	i	undervisningen	
Ingångar till källkritik 
Lärare 1 betonar angelägenheten av att lösa konflikter som uppstår i elevgrupper och visar på 
hur det kan fungera som en ingång till källkritiska samtal. Lärare 1 säger bland annat att:  

Men en annan ingång på det här (källkritik) kan ju vara att det uppstår ett rykte bland 
barnen så att det är ett etiskt samtal, att det är någon form av skitsnack som uppstår 
och då kan man få väldigt bra uppstart till att kolla källan. Vem ska man egentligen 
tro på? Och de där etiska samtalen, de är ju jätteviktiga på mellanstadiet. 

Lärare 1 tar som exempel hur de har arbetat med ett arbetsområde kring förhållningssätt på 
internet och sociala medier just utifrån en konflikt som uppstått i elevgruppen. Även Lärare 7 
och lärare 2 beskriver hur de genomfört arbetsområden inriktade på sociala medier och 
förhållningssätt på internet som resultat av konflikt i sina respektive elevgrupper. Lärare 4 
pratar om de risker hen ser med en ökad digitalisering och säger följande:  

Och sedan har vi pratat om en annan del av datoranvändandet och det är farorna 
framförallt för unga människor. Allt från mobbning till att bli uthängd på nätet och 
anonyma nättroll och elakheter som faktiskt kan skada människor väldigt mycket. 
Och hur de själva beter sig. Sådana saker tar vi upp. 

Lärare 1 menar att samtal kring källkritik får bäst effekt när de kommer från barnen själva och 
när det i undervisningen går att ta exempel som eleverna kan relatera till. Lärare 7 säger ” då 
var det en incident i klassen, det var en bild som hade börjat spridas … så vi fick ett verkligt 
exempel och det tror jag var guld värt”. Lärare 1, lärare 2, lärare 5, lärare 6 och lärare 7 tar alla 
upp exempel hur källkritiska samtal utgår ifrån det barnen upplever i sin vardag. Lärare 5 säger:  

När det var det här med clowner runt Halloween var det många barn som kom till 
skolan: Har du hört det här om clownerna? Vad har ni hört? Man frågar… och så 
försöker man någonstans hjälpa dem att sortera den lösryckta informationen. Det 
tycker jag är att bygga källkritik och det är en källkritik i vardagen därför att det 
handlar om att någonstans skapa en trygghet hos dem att ” jo men jag har ändå koll 
på läget”. 

Även lärare 4 är inne på spåret att källkritik är ständigt närvarande i undervisningen och säger 
att ”Källkritik som högfokusområdet i skolan har vi inte haft i skolan. Behövs det? Nej jag tror 
det ska komma in ofta”. Han menar att det är viktigt ”att det kommer upp då och då hur man 
förhåller sig till information”.  
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Samtliga lärare framhåller att källkritiska frågor är ständigt närvarande i undervisningen. Flera 
lärare nämner de samhällsorienterande ämnena som viktiga just ur källkritisk synpunkt. Lärare 
6 utgår som enda lärare ifrån läroplanen i sina resonemang om källkritik inom de 
samhällsorienterande ämnena och betonar att källkritiken återfinns i samtliga ämnen. Lärare 5 
tar upp samhällskunskapsämnet som det ämne som kanske mest kopplar till barnens vardag och 
därmed är viktigt. Däremot anser inte lärare 5 att arbetet med källkritik skiljer sig mellan de 
olika samhällsorienterande ämnena. 
 
Informationssökningsprocessen 
I lärarnas resonemang om informationssökning talar lärarna både om elevernas förmåga att 
söka efter information på internet samt ger beskrivningar av hur undervisning i 
informationssökning genomförs. Lärare 1, lärare 3 och lärare 4 beskriver alla att de tycker att 
eleverna har svårt att söka information på nätet, de beskriver hur eleverna har problem att 
formulera sökord och sedan att värdera sökresultaten. Lärare 4 säger bland annat följande:  

Jo framförallt tekniken, att använda sökmotorer. De kan vara duktiga på mycket men 
just det där är de inte så duktiga på, just hur man formulerar frågan och hur man snabbt 
gör ett urval bland alla träffar. Det är en vana, det är något man tränar upp.  

Övriga lärare går inte närmare in på hur de upplever att eleverna hanterar 
informationssökningsprocessen däremot beskriver flera lärare hur de undervisar i 
informationssökning på internet. Här framkommer flera olika strategier. Lärare 1, lärare 2 och 
lärare 3 beskriver hur de i informationssökningsprocessen ofta försöker vägleda eleverna. Här 
beskriver lärare 1 hur hen hjälper eleverna med att skriva sökord och kombinationer på tavlan 
som stöd informationssökningsprocessen. Lärare 7 förklarar hur de är ännu mer styrande i 
informationssökningsprocessen och ofta genomför denna undervisning i helklass där de visar 
steg för steg på smartboarden hur sökning skall gå till väga. Eleverna följer här efter steg för 
steg på egna datorer. Ett annat sätt att ta sig an informationssökningsprocessen beskriver Lärare 
2 och Lärare 3 som båda förklarar hur de försöker hjälpa eleverna genom att på förhand 
bestämma vilka sidor de ska använda sig av när de arbetar med olika arbetsområden i 
samhällskunskapen. Utöver detta talar lärare 2 om vikten av att värdera sökresultat utifrån 
källkritiska frågor som ”Vem lägger ut det här? Vem har skrivit det här? I vilket syfte?”.  
 
Olika källors tillförlitlighet 
I resonemang kring internet berörs några källor mer ingående. Samtliga lärare nämner 
Wikipedia och ne.se som källor på nätet som de förhåller sig till i undervisningen. Lärare 6 
tvivlar på trovärdigheten hos Wikipedia utifrån det faktum att ”vem som helst kan ju skriva 
där”. Samma åsikt uttrycker lärare 1 och diskuterar Wikipedia i ljuset av Donald Trumps 
uttalanden angående fake news. Lärare 1 framhåller ne.se som ett alternativ där det är forskare 
som skriver och där all information är faktagranskad. Hen betonar även att det är viktigt att 
jämföra dessa två källor och diskutera skillnader och ger exempel på ett arbete om vatten där 
de gjort en sådan jämförelse men inte funnit några större skillnader mellan Wikipedia och andra 
källor. I det fall där de fann skillnader valde klassen att lita på UNICEF då FN ansågs vara en 
trovärdig källa. Även lärare 2 tar upp ne.se som en pålitlig källa men beskriver även att hen 
använder sig av Wikipedia som källa i undervisningen. Lärare 5 säger om Wikipedia att ”till 
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exempel Wikipedia har vi pratat en hel del om, att där ska man vara kritisk, vilket vi då ju sällan 
använder oss utav”. Till skillnad från dessa resonemang anser lärare 4 att det sällan är som 
eleverna hittar fakta som är fel, ofta handlar det om ”torra faktabitar” och där menar lärare 4 att 
det är sällan de hittar information som inte stämmer. Lärare 3 talar om att lära eleverna att 
använda sig av webbsidor som är anpassade för skolan. 
 
Långsiktiga mål med arbetet med källkritik inom de samhällsorienterande ämnena 
När det kommer till vad arbetet med källkritik skall leda till på lång sikt tar flera lärare upp att 
kunna hantera den stora mängd information som informationssamhället genomflödas av 
dagligen. Lärare 5 beskriver sin syn på läraruppdraget och att en del av detta är att ge eleverna 
så pass mycket omvärldskunskap att de klarar av att sortera in information i ett sammanhang. 
Hen använder sig av följande resonemang för att beskriva sin syn på läraruppdraget i ett 
informationssamhälle: 

Barnen har ett tretusenbitarspussel i knät, de har massor av information, massor med 
kunskaper, men de kan inte sortera den, de kan inte strukturera det och det, där 
kommer mitt uppdrag in, någonstans att få dem att lägga ihop pusslet, att komma med 
bilden, att såhär ser helheten ut, så här ser sammanhangen ut. 

Även lärare 6, lärare 4 och lärare 2 för liknande resonemang kring deras uppdrag som lärare. 
Lärare 6 beskriver att på lång sikt skall undervisningen i källkritik leda till att eleverna skall 
kunna hantera den information de stöter på. Att det är viktigt att ha med sig i livet. Lärare 6 
specificerar att detta innebär att kunna finna avsändaren, bedöma budskapet och jämföra med 
andra för att hitta argument och motargument. Lärare 2 säger att ”jag lär dem ju för livet, …, 
att ifrågasätta att kunna resonera, är inte det en förmåga som jag tänker är bra att ha med sig 
hela tiden?” och att ”Vad än det gäller i livet att, men framför allt att inte bara följa i strömmen, 
…, att kunna våga ta ställning själv, när man blir vuxen, i kompisgäng, i allt…”. 
 
Förutom att den samhällsorienterande undervisningen skall ge eleverna tillräckligt med 
omvärldskunskap för att kunna värdera information pratar även flera lärare om hur eleverna 
skall förhålla sig till information. Lärare 7 återkommer till att medvetandegöra och skapa något 
slags tankesätt kring källkritik:  ”att faktiskt kunna lära sig att ställa en kritisk tanke eller fråga” 
för att kunna hantera information på sociala medier men också fakta. Hen säger även att ”sedan 
är det jättesvårt att säga att de här källorna är sanna och de här är det inte, det tror jag inte att 
man kan göra men att bara medvetandegöra för dem”. lärare 3 har en liten annan inställning 
och säger följande om vad källkritik skall leda till på lång sikt: 

Det är väl att man ska sedan gå vidare till högstadium och gymnasium och kunna, och 
kanske, som du gör nu, att man ska söka sin fakta och använda det som ett läromedel, 
redskap. Det är ju det de måste kunna. 

Lärare 4 pratar om hur källkritik blir allt mer relevant desto mer media ersätter vanlig 
bredvidläsningslitteratur och att målet är att eleverna ska bli mer observanta, här talar lärare 4 
om att inte all information är sann och att information går att manipulera. 
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5.1.2 Källkritiska	frågor		
Information på internet och sociala medier 
I samtal kring källkritik, och då specifikt på internet, kommer samtliga lärare in på frågor 
kopplade till ryktesspridning via sociala medier, ett snabbt informationsflöde och frågor kring 
upphovsrätt. Lärare 2 betonar Facebook och sociala medier och vikten av att granska inlägg 
som delas i sociala medier för att ta reda på vem som ligger bakom ett inlägg. Lärare 2 tar upp 
falska nyheter och vikten av att vara kritisk mot information på nätet och ger exempel på falsk 
nyhet om en haj som spred sig på nätet. Om detta säger hen att:  

Det här är ett exempel på hur det sprider sig så att man får prata om att det finns ju 
faktiskt sidor som lägger ut, att det finns sidor med falska nyheter. Det är någonting 
du får göra hela tiden. 

Även Lärare 7 pratar om ryktesspridning och vikten av att förhålla sig källkritiskt till all den 
snabba information som eleverna möts av på internet och sociala medier:  

Vi ser ju alltid Lilla Aktuellt en till två gånger i veckan och då kom det på tal när 
Donald Trumps pratade om Sverige: Sweden! …då pratade vi om vad som händer när 
man kommer ut med sådana här saker, när man inte har fakta underbyggt. 

Lärare 2 beskriver hur hen upplever att eleverna har mycket fördomar och talar om källkritik i 
undervisningen av de samhällsorienterande ämnena i relation till läroplanens värdegrund. 
Lärare 2 beskriver att hen använder frågor som ”hur vet du det?” och ”var har du läst det?” för 
att bemöta elevernas fördomar. Lärare 2 beskriver vidare att hen försöker använda sig själv som 
exempel och berättar om egna upplevelser och hur hen själv går tillväga för att bedöma 
trovärdigheten hos något som någon till exempel har delat på Facebook 
 
Avsändare och syfte 
Både lärare 2 och lärare 6 betonar att fastställa vem som är avsändare till informationen för att 
kunna avgöra en källas tillförlitlighet. Lärare 6 beskriver hur det är viktigt ”att alltid titta, vem 
är avsändaren? Vad vill de egentligen förmedla? Vad är det för typ av, för det kan ju vara 
avsändaren som är den som verkligen vill göra reklam för något, budskap?”. Här säger Lärare 
4 att ”sådana saker som reklam och hur den påverkar oss, … , det tror jag är oerhört viktigt att 
lära barn”  Lärare 4 och lärare 6 talar även om vikten att förhålla sig kritiskt till informationens 
medium och talar även om att kunna avslöja budskap hos texter men även bilder. Lärare 6 talar 
om Youtube och om hur filmer kan manipuleras. Inom samhällskunskapsämnet beskriver 
Lärare 5 hur de har arbetat med ett arbetsområde om media som tar upp de faktabitar som hen 
upplever som viktiga för eleverna att ha med sig. De har i detta arbete utgått från ett avsnitt i 
en lärobok. Även lärare 4 har arbetat med detta arbetsområde och beskriver hur de bland annat 
tagit upp frågor rörande reklam och tagit upp skillnaden mellan public service-media och 
reklamfinansierade media. 

Och reklam och propaganda är ju väldigt nära släkt och, ja till exempel när det är valår 
gör ju vi alltid i skolan en extra satsning på att följa valet och då den här valdebatten, 
där påstås det ju väldigt mycket. Och det är inte såå långt ifrån reklamen sätt att försök 
att manipulera oss så just när det gäller sådana där saker så är det intressant att 
diskutera hus man förhåller sig till informationen som man får. 
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I samband med detta beskriver lärare 4 hur de diskuterat mycket om vilken information som 
kan sägas vara tillförlitlig men också vilka grepp som till exempel används i reklam för att 
kunna genomskåda dessa. 
 
Värdera informations trovärdighet  
Lärare 3 talar om att avgöra om något är sant eller inte medan lärare 1 och lärare 5 istället talar 
om att jämföra olika källor och avgöra vad som är mest trovärdigt. Här betonar lärare 1 att 
fundera över varför skillnader kan uppstå och att fundera över vad informationen skall användas 
till och därifrån bestämma vilken källa som kan sägas vara mest tillförlitlig. Inom 
geografiämnet ger Lärare 5 exempel på hur hen i arbetet kan jämföra kartböcker med olika 
utgivningsår med varandra och diskutera varför de ser olika ut. Lärare 4 tar ett exempel på 
Kebnekajses höjd eller varför uppgifter om folkmängd i ett land skiljer sig åt och hur man 
bemöter motstridiga uppgifter genom att diskutera varför det kan vara olika och vilken som kan 
sägas vara mest tillförlitlig.  
 
Olika perspektiv 
När det kommer till historieämnet tar lärare 1 upp flera sätt att arbeta med källkritiska frågor, 
hen tar exemplet Gustav Vasa och säger ”i historia kan man titta på sådant som hur man 
glorifierar en kung, hur man glorifierar Gustav Vasa, och det är ju en väldigt medveten bild av 
honom själv” och beskriver vidare hur han anställde historieskrivare som skulle ge en specifik 
bild av kungen. Lärare 1 tar också upp skillnader i historiebeskrivningen utifrån olika 
perspektiv och tar exemplet Napoleon och Jean Baptiste Bernadotte och hur han fick ändra sin 
inställning till Frankrike när han kom till Sverige. Att historiebeskrivningar kan se olika ut och 
att synen på historien kan ändras tar lärare 4 också upp. Lärare 4 hänvisar också till exemplet 
med Sveriges envåldskungar och hur de gått från att ses som nationalsymboler till en mycket 
mer nyanserad bild av dem. Här betonar lärare 4 dock att varje tid måste ses i ljuset av det 
samhälle som rådde då. Lärare 6 talar om historieundervisningen och källkritik i relation till 
kursplanen för historia: ”Och har man jobbat som i historia till exempel, är det en tolkning, eller 
är det en källa? Det vill säga finns det något vedertaget därifrån?” detta kopplas sedan till de 
nationella proven som tidigare genomfördes i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 6. 
Lärare 2 har inte hunnit ha historia ännu men resonerar kring hur hen tänker sig arbeta i 
framtiden, bland annat säger hen att ”jag har hittat ett material som tar upp starka kvinnor i 
historien, det har jag tänkt ta in”. Resonemanget att inte bara se det som finns i en 
historiebeskrivning utan även se det som inte finns där återkommer även lärare 5 till och tar 
även hen upp exemplet kvinnor i historien. 
 
De exempel lärare ger från arbetet med källkritiska frågor inom religionsundervisningen 
handlar dels om vilka källor man använder sig av och vilka källkritiska resonemang som förs i 
undervisningen. Lärare 1 beskriver hur hon i undervisningen av religion främst använder sig av 
läroböcker för att gå igenom världsreligionerna och att de därigenom inte fört några större 
källkritiska resonemang med tanke på att läromedlen enligt lärare 1 mest innehåller torra fakta. 
Lärare 6 kommer däremot in på källkritiska resonemang som kan föras i religions-
undervisningen. Lärare 6 pratar om livsåskådningar och att diskutera vem som säger något. 
Lärare 6 säger följande om religionsundervisning och källkritik: ”Religion, det är ju att jämföra 
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olika livsåskådningar, vem ligger bakom källan...” Lärare 2 upplever att det finns mycket 
fördomar exempelvis mot islam som hen får bemöta i religionsundervisningen. Hen funderar 
på om det finns en koppling till dessa fördomar och sociala medier.  
 
5.2 Viktiga	förmågor	att	utveckla	i	samband	med	källkritik	
Här beskriver lärarna olika förmågor som de anser vara viktiga för eleverna att utveckla för att 
kunna ta ställning till information och bedöma dess trovärdighet i olika sammanhang.  
 
Att ifrågasätta information 
Lärare 5 talar om förmågan att resonera kring en källas trovärdighet och en insikt om att vara 
kritisk inte innebär att vara negativ till information utan det handlar om att vara ifrågasättande. 
Lärare 5 talar också om informationens form som viktig att ta hänsyn till och säger att: 

 Framförallt just nu har vi, tycker jag, ett litet mode att någonstans värdera ganska 
flyktig, fragmentarisk information, i form av Twitter-information eller sociala medier 
eller något som man hört eller, som någonstans mer trovärdigt än sakkunskap, och det 
tycker jag är viktigt att man övar dem tidigt i att väga, vad är mer trovärdigt än det 
andra, att någonstans värdera trovärdigheten i olika källor. 

Tankar om att värdera typ av information och dess trovärdighet återfinns hos lärare 7 som pratar 
om att kunna analysera och byta perspektiv men också om hur ”vi har jobbat just om vad är 
egentligen fakta och vad är en åsikt?”. Hen beskriver följande att: ”vi har tränat på det att kunna 
särskilja just vad är fakta och vad är en åsikt”, detta för att kunna avgöra trovärdighet i 
exempelvis information på sociala medier. Här betonar lärare 7 att ”fakta kan vara falsk men 
en åsikt kan ibland låta som fakta men det är bara något som någon tycker och då måste man 
kunna ställa sig frågande”. 
 
Att jämföra och analysera 
En annan förmåga som lärare 5 nämner i samband med källkritik och omvärldskunskap är att 
kunna jämföra likheter och skillnader för att ”kunna lägga ihop och bilda sig en egen 
uppfattning”. Denna syn delar lärare 6 som anser att eleverna behöver kunna kritiskt analysera 
och jämföra. Att kritiskt analysera i relation till källkritik beskriver lärare 6 som att kunna 
analysera vem som är avsändare till information. Lärare 6 pratar om att eleverna för att kunna 
tänka kritiskt måste kunna förhålla sig till det stora flöde av information som de möter. Här 
menar lärare 6 att det kan vara en mognadsfråga, att eleverna blir bättre på att hantera 
information ju äldre de blir men att det också kan hänga ihop med hur mycket de pratar om 
detta hemma.  
 
Läsförståelse 
Lärare 6 beskriver i samband med resonemangen om att analysera information att elever ibland 
läser den första information de söker på om ett ämne och att de ibland inte söker vidare för att 
skapa sig en helhetsbild vilket kan vara problematiskt. Hen menar att eleverna ibland inte har 
uthålligheten att läsa och ta ställning till mycket information samt att detta också handlar om 
läsförståelse då inte all information man möter på nätet består av enkla texter.  Att just språk 
och läsförståelse är grundläggande i dessa sammanhang uttrycker även lärare 1, lärare 3, lärare 
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4 och lärare 5. Lärare 4 menar att det är viktigt att vara en god läsare för att kunna avslöja 
budskap i en text. Lärare 4 uttrycker att detta även gäller att kunna ”läsa” bilder och andra typer 
av medier för att avslöja de budskap de vill förmedla.  
 
Att argumentera och ta ställning 
En annan förmåga som kopplas ihop med källkritik är förmågan att argumentera och ta 
ställning. Lärare 4 säger att det är viktigt att kunna argumentera för sina åsikter och att kunna 
möta argument. Lärare 4 betonar här att grunden för detta är förståelse, vilket lärare 4 kopplar 
till läsförståelse enligt ovan. Även Lärare 5 anser att argumentera på olika sätt är en viktig 
förmåga. Hen relaterar detta till omvärldskunskap och att bilda sig en egen uppfattning och att 
argumentera i sin vardag. Lärare 1 beskriver också ett sådant samband och uttrycker att ”det 
här att tänka, det här att liksom brinna för någonting, det tycker jag har blivit sämre”. Hen 
beskriver hur de i klassen har igång ett projekt med sokratiska samtal som syftar till att träna 
eleverna att tänka, ta ställning och yttra sig. Lärare 6 beskriver hur de har arbetat med att 
argumentera och att källkritik och förmågan att argumentera kan hänga ihop. Lärare 2 uttrycker 
utöver dessa resonemang att förmåga till empati är något som bör utvecklas hos eleverna, att 
kunna sätta sig in i andras situation men också att ta ställning och tycka själv. 
 
5.3 Förutsättningar	för	att	eleverna	ska	utveckla	ett	källkritiskt	förhållningssätt	inom	

de	samhällsorienterande	ämnena	
 
Kunniga lärare 
I resonemang som rör de förutsättningar som krävs för att eleverna ska utveckla ett källkritiskt 
förhållningssätt framkommer flera olika spår. Lärare 3 menar att en grundläggande 
förutsättning för att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt hos eleverna är en kunnig lärare. 
Hen poängterar att: ”Vi måste ju börja där. Vi måste ju kunna det här för att lära eleverna det, 
…, annars blir det svårt”. Hen menar att det krävs kompetensutveckling på området och ser 
fram emot att lära sig mer. Just behovet av kompetensutveckling lyfts av flertalet lärare, lärare 
2 och lärare 6 upplever att de har för lite kunskap om källkritik särskilt i förhållande till internet 
och sociala medier. Samtidigt som lärare 1, lärare 2 och lärare 6 beskriver hur de börjat sätta 
sig in i material rörande undervisning i källkritik efterfrågar lärare 2, lärare 3 och lärare 6 
initiativ till kompetensutveckling från skolledare och möjlighet att tillsammans med kollegor 
få möjlighet att skapa samsyn kring dessa frågor.  
 
Ett öppet diskussionsklimat 
Ett annat spår som framkommer är betydelsen av att ha högt i tak och att kunna diskutera med 
eleverna. Lärare 2 talar om vikten att som lärare inte döma eller ta ställning: ”först och främst 
tror jag att vi som lärare som undervisar måste hela tiden ha med oss det där, …, vi måste nog 
röra oss i deras värld och våga möta, att inte vara dömande”. Detta menar lärare 2 för att kunna 
samtala med eleverna och därigenom uppmuntra dem att tänka ett steg längre och se saker ur 
olika perspektiv. Lärare 2 kopplar detta flera gånger till etiska frågor och områden där mycket 
fördomar verkar finnas i elevgruppen men också i förhållande till religion och vikten att just 
skapa ett öppet klimat i klassrummet där eleverna känner att de kan dela med sig av sina tankar. 
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Enligt lärare 2 är det också viktigt att vara insatt i elevernas vardag och den information eleverna 
stöter på: ”så måste man ju kanske också röra sig själv litegrann och känna till, vilka sidor är 
det, vad händer”. Även lärare 4 talar om värdet av att kunna diskutera och argumentera med 
eleverna för att få upp källkritiska resonemang till ytan. 
 
Medvetandegöra eleverna om informationssamhället 
Lärare 7 pratar till skillnad från de andra lärarna mycket om vikten av att medvetandegöra 
eleverna på informationssamhället, att ”information och fakta inom citationstecken det kan vi 
hitta överallt” och därför menar hen att det är viktigt ”att de blir medvetna om det här 
tankesättet, vad är egentligen en trovärdig källa eller ska man tro på allting man hör?”. 
 
Tillgång till teknik 
En annan förutsättning för att träna eleverna i ett källkritiskt förhållningssätt just på internet, 
påpekar lärare 3, lärare 4 och lärare 6, är tillgång till datorer i undervisningen vilket inte alla 
har. De flesta beskriver hur de på skolorna kan boka klassuppsättningar med datorer men att de 
inte har tillgång till datorer till varje elev under hela skoldagen. 
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Diskussion	
5.4 Metoddiskussion		
Då studiens syfte var att synliggöra lärarnas uppfattningar om undervisning i källkritik inom de 
samhällsorienterande ämnena lämpade sig en kvalitativ metod. Kvalitativa undersökningar 
ämnar skapa förståelse för något och kan vara utforskande i sin metod. Nackdelen med denna 
metod kan vara att det är svårt att dra generella slutsatser utifrån resultatet då kvalitativ 
forskning ofta inte utgår ifrån ett urval som ska sägas representera befolkningen i stort. 
Resultatet kan därmed enbart ses som ett exempel för hur lärare inom de samhällsorienterande 
ämnena förhåller sig till källkritik i undervisningen av de samhällsorienterande ämnena.  
 
Med validitet menas hur väl det insamlade materialet svarar på undersökningens frågor och om 
det går att säga att det insamlade materialet fokuserar på och ger tillräcklig information för att 
på ett tillfredställande sätt uppfylla syftet med studien (Kylén, 2004, s.12). Med reliabilitet 
menas tillförlitlighet, det vill säga hur sann den insamlade datan kan sägas vara. Med 
tillförlitliga data menas att undersökningen skall kunna upprepas och ge samma resultat (Kylén, 
2004, s.13). Olika faktorer som kan påverka reliabiliteteten är exempelvis svarsfrekvensen av 
en enkät, frågornas utformning och svarens tolkningsmöjlighet (Kylén, 2004, s.14). För att 
besvara studiens syfte och frågeställningar gjordes valet att intervjua lärare. Detta gav 
möjligheten att få ta del av lärarnas egna tankar och exempel från arbetet med källkritik inom 
undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Intervjuerna var hade en låg 
standardiseringsgrad och en låg struktureringsgrad och som stöd för intervjuaren vid 
intervjutillfället fanns en intervjuguide. Formen på intervjuerna möjliggjorde att intervjuerna 
fokuserade på det lärarna fann intressant i relation till några områden som på förhand hade 
formulerats som intressanta för studien. Detta medförde dock att det ursprungliga syftet för 
studien med särskild betoning på källkritik och internet fick revideras. Detta då det i lärarnas 
resonemang om källkritik i de samhällsorienterande ämnena både inkluderades resonemang om 
tryckta källor såväl som olika källor på internet. Dock kan internet fått en större roll i samtalen 
eftersom det ursprungliga syftet hade detta fokus. Att lärarna tilläts tala relativt fritt samt att 
frågorna användes som ett stöd medförde att analysen inte kunde göras utifrån frågorna utan 
istället fick organiseras efter teman, i detta fallet forskningsfrågorna. En ökad standardisering 
av frågorna skulle kunna underlätta sammanställningen av resultatet samt reliabiliteten på 
studien, samtidigt hade då mycket av lärarnas tankar och egna beskrivningar som varit av 
intresse för studien gått förlorade vilket skulle kunna påverka validiteten negativt. 
 
Urvalet av informanterna gjordes med hjälp av en snöbollsmetod som innebar att de lärare som 
svarat på informationsmedlet i sin tur tog kontakt med lärare som de trodde skulle kunna 
medverka i studien. Som urvalet föll sig har majoriteten av informanterna relativt lång 
erfarenhet av att undervisa i de samhällsorienterande ämnena i grundskolans år 4–6 vilket kan 
ha påverkat resultatet på flera sätt. Lärare med längre erfarenhet har troligen stor rutin när det 
gäller genomförandet av undervisning, vilket flera betonar, och kan därmed kanske lättare ta 
till sig nytt innehåll då annat redan är väl inarbetat. Samtidigt skulle det även kunna finnas en 
motsättning mot att ta till sig nytt undervisningsinnehåll vilket inte är något jag har upplevt 
under intervjuerna. Istället upplevde jag att samtliga lärare hade en stor vilja att lära sig mer om 
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källkritik och då särskilt källkritik på internet. Flera lärare hade redan börjat sätta sig in i 
tillgängligt material om ämnet och en lärare gick även en kurs kring digitalisering som 
organiserats av huvudmannen.  
 
Patel och Davidson (2003) betonar att det alltid finns olika faktorer som påverkar 
intervjusituationen och därmed även kan få betydelse för resultatet och därmed bör intervjuaren 
vara medveten om sin roll i intervjuerna och hur denna kan påverka resultatet. Det finns en risk 
i intervjuer att informanterna försöker svara på ett sådant sätt som de tror de bör göra och risken 
blir därmed att svaren inte stämmer överens med verkligheten. I flera av intervjuerna 
uppmärksammade jag en osäkerhet kring ämnet källkritik hos lärarna, många hade, som redan 
nämnts, börjat sätta sig in i material kring källkritik på internet men betonade upprepade gånger 
att de inte kände att de kunde tillräckligt och att de efterfrågade kompetensutveckling. Denna 
osäkerhet inför ämnet försökte jag som intervjuare bemöta under intervjuerna för att 
avdramatisera ämnet och uppmuntra lärarna att tala fritt kring ämnet utifrån sina egna 
uppfattningar. Ett annat sätt att skapa sig en bild av arbetet med källkritik inom de 
samhällsorienterande ämnena skulle kunna vara att göra klassrumsobservationer vid ett 
upprepat antal tillfällen för att se hur källkritiken behandlas i relation till innehåll och 
undervisning i de samhällsorienterande ämnena. Detta skulle kunna ge exempel på hur 
källkritik faktiskt undervisas men hade däremot inte kunnat visa på det förhållningssätt och 
tankar kring källkritik som ligger bakom undervisningen i källkritik inom de 
samhällsorienterande ämnena. 

 
5.5 Resultatdiskussion	
Lärarnas syn på källkritik utifrån olika literacy-begrepp 
Begreppet källkritik beskrivs i bakgrunden som ett begrepp som både används för en metod att 
bedöma historiska källor men också för bedömning av information i nya publiceringsformer. 
Information literacy och media literacy är begrepp som används för att beskriva viktiga 
kompetenser för att söka och värdera information i ett informationssamhälle. När det kommer 
till hur lärarna beskriver arbetet med källkritik inom de samhällsorienterande ämnena är det 
utifrån resultatet svårt att skapa sig en enhetlig bild av vad lärarna anser vara källkritik. Dock 
går det i lärarnas beskrivningar att utläsa att olika aspekter av information literacy och media 
literacy finns i åtanke hos lärarna när de talar om utvecklingen av källkritiska förmågor hos 
eleverna genom undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Flera av lärarna betonar 
läsförståelse som en grundläggande förmåga att utveckla hos eleverna för att de ska kunna 
förstå och därmed kunna ta ställning till informations trovärdighet och användbarhet. Detta är 
något som Koltay (2011) menar är centralt inom den delen av information literacy som grundar 
sig i American Library Associations (1989) definition. Fokus läggs där på att individen ska 
kunna formulera en fråga, söka, finna, utvärdera och använda information och läsförståelse blir 
därmed viktigt. Samtidigt skulle lärarnas beskrivningar av källkritik också kunna kopplas till 
begreppet media literacy som enligt Koltay (2011) inte bara utgår ifrån informationen utan 
också genom vilket medium denna förmedlas. Lärare 4 och lärar6 talar exempelvis att diskutera 
reklam, bilder och filmer med eleverna. De betonar vikten att tillsammans med eleverna avslöja 
syftet med dessa och hur de kan vara manipulerade att visa en viss bild eller tjäna ett visst syfte. 



 
 

31 

Lärare 4 talar om att inte all information i dagens samhälle är sann och att information kan 
manipuleras. Enligt fenomenografin bör en människas uppfattningar av ett fenomen få 
konsekvenser för en människas handlingar i relation till fenomenet (Marton & Booth, 1997). 
Att det går att härleda lärarnas beskrivningar av källkritik tillbaka till olika literacy-begrepp 
borde därmed också få konsekvenser för deras undervisning vilket i sin tur kan påverka 
likvärdigheten i elevernas utbildning.  
 
Skillnader mellan de samhällsorienterande ämnena 
I de exempel som ges på undervisning i källkritik i resultatet framkommer även vissa skillnader 
mellan de olika samhällsorienterande ämnena. I historieämnet betonar lärare 1 och lärare 4 hur 
historien kan ses ut olika perspektiv och exempel ges på hur synen på Sveriges envåldshärskare 
och Napoleon sett olika ut. Lärare 2 och lärare 5 betonar avsaknaden av kvinnor i 
historieböckerna. Dessa lärare verkar i sina exempel om olika historiebeskrivningar utgå ifrån 
den mer post-strukturella historiesyn som Rosenlund (2015) beskriver som rådande i 2011 års 
läroplan. Samtidigt bör nämnas att lärare 6 redogör för hur historisk kunskap skall bedömas 
utifrån om det är en tolkning eller en källa. Detta skulle kunna kopplas till de traditionella 
metoderna för källkritik som Thurén (2013) presenterar där till exempel en källas äkthet och 
oberoende skall fastställas. När det kommer till samhällskunskapsämnet ger lärare 4 och lärare 
5 exempel på hur de arbetat med media och bland annat reklam och hur den påverkar oss. Här 
för lärare 4 resonemang om att inte bara ta ställning till informationen avsändare men även 
syftet med informationen och hur mediet kan påverka uppfattningen av informationen vilket 
som redan beskrivits är aspekter som faller inom media literacy. Om dessa resonemang är något 
som ligger i lärarnas syn på värdering av information eller om det snarare betonas då det har 
med arbetsområdet är svårt att avgöra. Värt att notera är dock att även lärare 6 för liknande 
resonemang. I de exempel på källkritiska resonemang som lärarna ger på undervisningen inom 
geografi framkommer inga resonemang som rör informationens medium. Däremot ges flera 
exempel på hur olika källor jämförts med varandra inom geografiundervisningen för att avgöra 
en källas tillförlitlighet. Att jämföra källor är en strategi för att bedöma en källa som Limberg 
och Folkesson (2006) har funnit är en vanlig strategi för att bedöma information i 
informationssökningsprocessen. Limberg och Folkesson (2006) fann inga exempel på hur dessa 
jämförelser kunde se ut. I denna studies resultat gavs exempel på hur jämförelser hur gjorts 
mellan kartböcker med olika utgivningsår, statistiska uppgifter i läromedel och på nätet samt 
mellan olika webbsidor.  Lärarna ger få exempel på hur de arbetar med källkritik inom 
religionsämnet, lärare 1 menar att orsaken till detta är att de främst använder läroboken i 
religionsämnet och att den främst består av ”torra fakta. Lärare 6 beskriver också att källkritik 
i religion handlar om att jämföra olika livsåskådningar och vem som ligger bakom en källa. 
Lärare 2 talar även om undervisningen i religion utifrån att bemöta elevers fördomar vilka hon 
undrar grundar sig i informationsspridning via sociala medier. Att beskrivningen av olika 
källkritiska resonemang till viss del skiljer sig mellan de olika skulle kunna kopplas till 
läroplanen och hur innehållet som skall förmedlas inom respektive ämne skiljer sig.  
 
Informationssökning 
När det kommer till informationssökning framkommer det inte av resultatet i vilken mån lärarna 
systematiskt undervisar i informationssökningen däremot framkommer till viss del 
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beskrivningar om hur lärarna hanterar informationssökning i undervisning och vilka strategier 
de använder sig av för att underlätta informationssökningsprocessen. Flera av lärarna beskriver 
hur de upplever att eleverna får problem då de ska söka information på nätet både när det gäller 
att formulera sökord och att värdera sökresultat. Strategier som lärarna beskriver att de 
använder sig av är att hjälpa eleverna formulera sökord, att begränsa antalet källor som eleverna 
använder sig av samt att steg för steg vägleda eleverna genom informationssökningsprocessen. 
Liknande spår har Limberg och Folkesson (2006) funnit i sin studie av lärare och bibliotekariers 
uppfattning av undervisning av informationssökning. En lärare nämner uttryckligen att hon inte 
tycker eleverna är särskilt bra på att söka information men att de själva tror det. Att barn i 
åldrarna 9–12 själva tycker att de är bra på att söka och förstå information är något som även 
statens medieråd (2015) kommit fram till. Däremot finns det i denna lärares beskrivning en 
tveksamhet om denna uppfattning stämmer överens med elevernas verkliga förmåga att söka 
och förstå information på internet. Detta skulle kunna innebära att barn inte är medvetna om 
svårigheterna med informationssamhället vilket skulle kunna utgöra ett problem i sig då 
eleverna skulle kunna ha en övertro på den information de möts av. Lärare 7 talar om att skapa 
en medvetenhet om information. Detta genom att synliggöra informationsspridning vilka 
konsekvenser detta kan få. Detta skulle kunna koppla till Säljö (2012) resonemang om hur 
människors handlande och lärande påverkas av de verktyg de har till sitt förfogande vid dessa 
processer. Att medvetandegöra eleverna om hur information sprids kan vara ett steg i detta 
medvetandegörande men också ett sätt att problematisera information. Just att problematisera 
information och möjliggöra att eleverna kan ställa sig kritisk till information framkommer även 
av resultatet att lärarna anser som viktiga förmågor att utveckla i undervisningen av de 
samhällsorienterande ämnena. 
 
Källkritik på internet 
Sundin (2015) förespråkar utifrån en socio-teknisk syn på information literacy att 
informationssökningsprocessen bör problematiseras och undervisas som en del av den 
källkritiska processen. Detta är även något som Probert (2009) förespråkar.  I resultatet återfinns 
några beskrivningar om hur undervisning i informationssökningsprocessen kan ske men även 
beskrivningar som tyder på att lärarna försöker förenkla denna del för eleverna. Resultatet visar 
även att flera lärare uttrycker försiktighet mot Wikipedia som källa utifrån den anledningen att 
”vem som helst kan skriva där” (lärare 6) och istället förordar ne.se som källa utifrån 
motiveringen att informationen är skriven av forskare och faktagranskad. Ett exempel gavs även 
på en jämförelse mellan två källor på internet. Här skiljer sig lärare 4 från övriga och uttrycker 
att hen inte tycker att det brukar vara några felaktigheter i information eleverna hittar på nätet. 
Som beskrivs i bakgrunden skiljer sig källor på internet från tryckta källor bland annat genom 
att det ibland är svårt att bedöma vem avsändaren till informationen är eller informationens 
ursprung (Francke & Johansson). Dessutom påverkar tekniken vi använder oss av i 
informationssökningsprocessen vilka träffar vi får och de sorteras (Säljö, 2015; Sundin & 
Haider, 2016) Att jämföra källor och att försöka avgöra avsändarens trovärdighet är strategier 
för källkritik på internet som även Sundin och Francke (2009) fann i sin studie av 
gymnasieelevers källkritiska resonemang i informationssökningsprocessen. De härledde 
elevernas strategier till metoder för källkritik som utgår ifrån tryckta medier där till exempel en 
författares meriter eller organisations tyngd ökar en källas trovärdighet. Studien fann att 
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eleverna saknade strategier som tar hänsyn till digitala källors särart. Lärarnas resonemang 
kring Wikipedia och ne.se skulle kunna tyda på att även lärarna utgår ifrån och metoder för 
källkritik som utgår från tryckta källor. Sammantaget går det i resultatet finna tendenser till att 
lärare saknar verktyg för hur de ska förhålla sig till källor på internet och informationssökning 
utifrån ett mer socio-tekniskt perspektiv. Precis som lärarna själva uttrycker verkar det finnas 
ett behov av kompetensutveckling kring källkritik på internet. 
 
Källkritik ständigt närvarande  
Resultatet visar att lärarna anser att en förutsättning för att utveckla elevernas källkritiska 
förmåga i de samhällsorienterande ämnena handlar till stor del om att i undervisningen ha högt 
i tak och genom samtal och diskussion behandla källkritiska frågor. Lärare 2 menar att det är 
viktigt att ha insikt i elevernas vardag och vilken information de möts av. Både lärare 2 och 
lärare 5 talar om att möta elevernas funderingar. Lärare 5 framhåller hur 
samhällskunskapsämnet kanske är det ämne som ligger närmast elevernas vardag och att det 
genom samhällskunskapsundervisningen handlar om att hjälpa eleverna att sortera och sålla i 
den information de möts av dagligen. Detta är även något som betonas i kursplanen för 
samhällskunskapsämnet (Skolverket, 2011). Lärare 5 talar om att ge eleverna omvärldskunskap 
och att genom skolning bilda eleverna så att de kan se sammanhang och med hjälp av detta 
värdera och sortera information. Lärare 5 vill på detta skapa en trygghet hos eleverna att de 
känner sig trygga i att de vet vad som händer, att de kan se sammanhang och på så sätt veta 
vilken information de ska ta till sig. Här tar lärare 5 upp exemplet med ryktena som spreds på 
internet om clownerna vid Halloween. Creelman et al. (2014) pratar om att 
informationssamhället skapar nya arenor för lärande där lärarande allt mer går mot ett 
självkontrollerna lärande. I och med detta blir gränsen mellan utbildning och lärande i vardagen 
allt mindre tydlig. Detta menar Creelman et al (2014) ställer nya krav på lärarna och att vara 
medvetna om elevernas vardag och vilka digitala miljöer de rör sig i torde därmed vara en 
förutsättning för att nå ut till eleverna. Detta beskriver även flera av lärarna, att de upplever att 
undervisningen får bättre genomslag när innehållet kommer från eleverna själva. Resultatet 
visar att lärarna är överens om att källkritiken bör ses som ett förhållningssätt som bör vara 
ständigt närvarande i undervisningen av de samhällsorienterande ämnena.  
 
Källkritik och etiska frågor 
Flera lärare beskriver hur de specifikt har arbetat med frågor som rör hur information sprids på 
sociala medier, vilka lagar och regler som gäller på sociala medier och vid publiceringen, 
spridningen och användning av information. Flera lärare beskriver också hur de i samband med 
detta arbete har diskuterat etiska frågor. Lärare 1 beskriver hur detta kan vara en ingång till att 
prata källkritik utifrån frågeställningar om vem man ska tro på och om all information på sociala 
medier stämmer. I arbetet med dessa frågor visar resultatet att flera lärare utgått från situationer 
som uppstått i elevgruppen exempelvis, som lärare 7 berättar, hur bilder fått spridning i sociala 
medier. Lärare 2 kopplar även denna etiska aspekt till läroplanens värdegrund och hur arbetet 
med källkritik också handlar om att bemöta elevers fördomar. En lärare framhåller vikten av 
värdegrundsarbete i samband med detta. Värdegrundsarbete kan kopplas till läroplanens första 
kapitel där den värdegrund som skall ligga tillgrund för allt arbete beskrivs (Skolverket, 2011). 
Här fastställs att diskriminering och kränkande behandling aktivt skall motarbetas i skolan samt 
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att skolan skall bemöta främlingsfientlighet och intolerans med öppenhet och diskussion 
(Skolverket, 2011).  
 
Källkritikens betydelse för individen i informationssamhället 
Resultatet visar att källkritik framhålls både som viktigt för att kunna verka i samhället både 
för att kunna hantera informationsmängden som eleverna möter dagligen men också för att 
kunna ta ställning och argumentera för sin ståndpunkt. Lärare 2 pratar om att förmågan att 
hantera information är en viktig egenskap att ha med sig i livet. Hon menar att det är kopplat 
still att bilda sig en egen uppfattning och kunna ta ställning i olika frågor istället för att bara 
följa strömmen. Detta kan kopplas till Dunkels (2014) syn på den digitala kompetenser, en av 
de åtta nyckelkompetenser som Europarlamentet (2006) listar som viktiga i ett kunskapsbaserat 
samhälle. Dunkels (2014) menar att en aspekt av den digitala kompetensen är just att det kan 
ses som en livskompetens, att kunna ta hjälp av tekniken för att navigera genom livet.  
 
5.5.1 Sammanfattning	och	implikationer	för	yrkesutövningen	
Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns en stor vilja hos lärarna att arbeta med 
källkritik och att lära sig mer om ämnet. Samtliga lärare är av uppfattningen att källkritiken är 
viktig i dagens informationssamhälle och samtliga försöker implementera källkritiska 
resonemang i arbetet med de samhällsorienterande ämnena. Resultatet visar att lärarna anser att 
källkritik bör vara ständigt närvarande i undervisningen. Resultatet visar även att lärarna anser 
att en bra ingång till källkritik kan vara att utgå ifrån barnens erfarenheter av exempelvis 
konflikter på sociala medier. Flera lärare talar även om vikten av källkritiska samtal som är 
vardagsnära. De förmågor som lärarna anser vara viktiga för eleverna att utveckla i samband 
med källkritik är bland annat läsförståelse, förmåga att argumentera och ta ställning samt att 
analysera. Traditionella metoder för källkritik finns näravande i lärarnas beskrivningar men ett 
behov av att lära sig mer om internet som källa uttrycks. Informationssamhället innebär 
förändringar i synen på lärande och innebär också många nya möjligheter för undervisningen. 
Även om informationssamhället innebär ökade möjligheter för individen att själv ta till sig ny 
kunskap visar resultatet att detta i lärarnas fall kan får konsekvenser för undervisningen och 
likvärdigheten i utbildningen och därmed finns det mycket att vinna på att genomföra en mer 
samordnad kompetensutveckling på området. Som blivande lärare går det bland annat att ta 
lärdom av lärarnas beskrivningar av syftet med källkritik och beskrivningen av de förmågor 
som lärarna anser vara viktiga för att stärka elevernas källkritiska förmåga. 
 
5.6 Förslag	till	vidare	forskning	
Som resultatdiskussionen har visat finns det ett behov av kompetensutveckling när det kommer 
till källkritik och internet. Inte bara metoder för att avgöra en källas trovärdighet utan även 
kunskap om informationssökningsprocessen och till viss del tekniska aspekter som påverkar 
denna behöver implementeras i undervisningen. Intressant är hur detta skulle kunna te sig inom 
ramen för respektive ämne inom de samhällsorienterande ämnena. Hur påverkar ämnenas särart 
informationssökning och källkritiska resonemang och vilka effekter får detta för elevernas 
lärandeprocess. Att studera dessa frågor genom klassrumsobservationer, analyser av 
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elevarbeten samt elevers egna uppfattningar om detta skulle kunna vara intressanta komplement 
till forskningsfältet. 	
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Bilaga	1.	Intervjuguide	
 
Intervjuguide 
Namn, antal år som lärare - Berätta lite kort om dig själv och hur länge du arbetat som lärare? 
Källkritik - innebörd av begreppet 
Beskriv hur du tänker du kring källkritik i skolan? 
 Vilka förmågor är viktiga att eleverna utvecklar? 
 Vad tänker du är viktigt att eleverna lär sig när det gäller källkritik på internet? 
 Vad i den källkritiska processen på internet brukar du betona? 
Källkritik som en del av undervisningen i de samhällsorienterande ämnena 
Hur tänker du kring källkritik inom samhällsorienterande ämnena? 

Vad tänker du kring internet som källa i undervisningen av de 
samhällsorienterande ämnena?  
Hur brukar du undervisa i källkritik på internet inom de samhällsorienterande 
ämnena?  
(identifiera kunskapslucka, söka på lämpligt ställe, sökresultat, relevans, 
användbarhet etc.)  
På vilket sätt brukar elever arbeta med internet och andra digitala verktyg i so-
undervisningen?  
Ser arbetet med källkritik olika ut i respektive ämne (historia, religion, 
samhällskunskap, historia)? I så fall hur? 

Utveckling av källkritiska förmågor 
Brukar du använda något material som stöd i undervisningen med källkritik? 
 Vilka/vilket? 
 Vad ser du för vinster/brister med detta? 
Vilka hinder/förutsättningar ser du för att eleverna skall utveckla ett källkritiskt 
förhållningssätt? 

Vilka skillnader ser du mellan elever som en väl utvecklad källkritisk förmåga 
och en bristfällig källkritisk förmåga? 

 Vilka fördelar ser du med att arbeta med källkritik? 
 Vilka utmaningar ser du? 
 Vilka förmågor strävar du mot att på lång sikt utveckla hos eleverna 
  



 

Bilaga	2.	Informationsmejl	
 
Hej, 
 
Mitt namn är Sofia Larsson och jag läser sista terminen på grundlärarutbildningen på LTU. I 
vår ska jag skriva mitt examensarbete och söker därför lärare att intervjua för min undersökning. 
Inriktningen på arbetet är källkritiska förmågor på internet inom ramen för det fyra SO- ämnena. 
I kursplanerna för historia, religion, samhällskunskap och geografi fastställs det att 
undervisningen i de olika ämnena skall utveckla förmågan att ta ställning till och granska olika 
källor inom ramen för ämnet. Internet erbjuder många möjligheter att ta del av och använda 
information i undervisningen men ställer också andra krav på ett källkritiskt förhållningssätt än 
icke digitala källor. Syftet med min undersökning är ta reda på eventuella strategier lärare 
använder sig av för att träna dessa förmågor hos eleverna samt vilka möjligheter de ser till detta 
inom ramen för resten av sitt uppdrag. 
 
Tanken är att genomföra intervjuerna i början/mitten av mars. De kommer att ta någonstans 
mellan 30–60 minuter och resultaten kommer att presenteras i mitt examensarbete som sedan 
kommer att publiceras i databasen DiVA via LTU. Alla intervjuade lärare kommer att 
avidentifieras och vara anonyma i examensarbetet. Intervjuerna kommer att spelas in och 
eventuellt transkriberas för att möjliggöra analys av resultaten. Det är bara jag och min 
handledare som kommer att ha tillgång till detta material och jag kommer att radera 
inspelningarna direkt då jag skrivit klart arbetet. Jag hoppas att intervjuerna kan bidra till att 
synliggöra olika angreppsätt kring hur ett källkritiskt förhållningssätt på internet kan inkluderas 
i SO-undervisningen. Det färdiga arbetet kan sedan skickas till de deltagare som önskar detta.  
 
Om ni vill delta i studien eller har frågor kontaktar ni mig på xxxxx-x@student.ltu.se eller 
telefon xxx-xxxxxx. Välkomna! 
 
Med vänliga hälsningar  
Sofia Larsson 
 


