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Abstrakt 

I dagens skola har de digitala verktygen en växande roll. Likaså söker, möter och förhåller sig 
dagens elever till information på internet, både i och utanför skolan. I och med att Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 år 2018 revideras med nya skrivelser om 
digitala verktyg och källkritik väcktes intresse att undersöka hur lärare och elever förhåller sig 
till källkritik i de samhällsorienterade ämnena i dag. Syftet och frågeställningarna har handlat 
om att kartlägga olika beskrivningar av källkritik i undervisningen för de samhällsorienterade 
ämnena, samt elevers beskrivningar av källkritiskt tänkande, och därmed belysa 
framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med källkritik. Studien har en sociokulturell ansats 
och har genomförts med en kvalitativ metod i form av intervjuer. Materialet har därefter 
bearbetats med hjälp av en fenomenografisk analysmodell. Resultatet stärker tidigare forskning 
inom området, som visar att förförståelse är viktigt för att eleverna ska kunna tillämpa källkritik 
i praktiken. Kontinuitet i arbetet, som föregåtts av ett riktat arbetsområde mot källkritik, 
framkommer i studien som goda förutsättningar för att eleverna ska tillämpa källkritik när de 
söker information på internet i de samhällsorienterade ämnena. Elevers läsförståelse i digitala 
medier nämns som en utmaning som hindrar deras förmåga att resonera källkritiskt. Dessutom 
visar studien att ett sociokulturellt arbetssätt, med läraren som stöd och möjligheter till 
samarbete med klasskamrater, tycks stärka elevernas förståelse för och förmåga att resonera 
kring olika källor.  

Nyckelord: digitala verktyg, grundskola, informationssökning, källkritik, samhällsorienterade 
ämnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



	

	

Förord 
 
Jag vill först och främst tacka min handledare Lisbeth Lindström, som både uppmuntrat och 
utmanat mitt arbete genom den här processen. Du har sett de små detaljerna som gått mig förbi 
och som blivit viktiga för helheten. Dessutom vill jag rikta ett stort tack till de lärare som delat 
med sig av sina värdefulla erfarenheter och tankar om ämnet, trots att jag vet att ni haft fullt 
upp under vårterminen. Ni har möjliggjort genomförandet av denna uppsats. Till sist – ett varmt 
tack till alla elever som jag fått förmånen att träffa i samband med mina gruppintervjuer. Det är 
ni, med era kloka tankar och funderingar, som är anledningen till att jag är oerhört stolt och 
glad över mitt yrkesval. Ni är framtiden, och den ser ljus ut.  
 
Rebecka Källström 
Maj 2018 
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1. Inledning	
Under min utbildning har jag i flera olika sammanhang, framför allt fältstudier och 
verksamhetsförlagd utbildning, befunnit mig i klassrum där internet haft en betydande roll för 
undervisningen. På vissa skolor har eleverna en-till-en med datorer eller surfplattor och på 
andra delar årskurserna på ett visst antal datorer, men gemensamt är att datorerna används på 
olika sätt i den dagliga undervisningen. Jag har noterat att internet ofta används för att samla 
information i anslutning till exempelvis enskilda arbeten eller grupparbeten, och jag har 
dessutom sett att vissa elevgrupper haft svårt att värdera hur och varför de ska använda vissa 
källor. Informationsflödet på internet är enormt och det innebär många gånger att eleverna 
själva måste sålla den information som ska användas i lärandet. Internet har många förtjänster, 
däribland att vi har tillgång till mängder av information med bara ett klick. Men dess positiva 
behållning är även beroende av att eleverna vet hur de ska värdera olika källor för att finna 
information som är sann och relevant för det som internet syftar till att bidra med i deras lärande.  

Samtidigt träder den reviderade upplagan av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017b), framöver kallad Lgr11, i kraft den 1 juli 2018. I den 
nya upplagan betonas särskilt digitaliseringens påverkan på individ och samhälle samt 
förmågan att kritiskt förhålla sig till medier och information. Att eleverna stärker sin källkritiska 
förmåga listas under beslutsfattandet som en av de övergripande ändringarna 
(Regeringskansliet, 2017). Denna revision tyder på att digitaliseringen har en viktig 
samhällsroll i dag och att den förutspås ha det även framöver. I och med att skrivningarna i 
läroplanen träder i kraft till fullo den 1 juli 2018 är utforskandet av detta ämnesområde högst 
aktuellt. Dessutom är ämnesområdet digital källkritik någonting jag kommer att undervisa i och 
jag ser det därför som angeläget att belysa vilka framgångsfaktorer och utmaningar som finns i 
undervisningen i dag, såväl ur ett lärar- som elevperspektiv. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att belysa lärare och elevers förhållningsätt till källkritik inom de 
samhällsorienterade ämnena i åk 4—6, med särskilt fokus på digitala källor.  

Nedan följer frågeställningarna: 

• Hur beskriver lärarna användandet av internet och tillämpandet av källkritik i 
undervisningen för de samhällsorienterade ämnena?  

• Vilka framgångsfaktorer respektive utmaningar framträder i lärarnas beskrivningar av 
undervisning i källkritik inom de samhällsorienterade ämnena? 

• Hur beskriver eleverna användandet av internet och tillämpandet av källkritik i 
undervisningen för de samhällsorienterade ämnena?  

• I vilken utsträckning stämmer lärarnas beskrivningar av undervisning i källkritik 
överens med elevernas beskrivningar av källkritiskt tänkande?  
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3. Bakgrund  
I följande avsnitt presenteras teorier och tidigare forskning på området. Till att börja med krävs 
en definition av några, för området, betydelsefulla begrepp.  
 
3.1 Informationssökning  
Ordet informationssökning definieras som ”rationell sökning efter speciell upplysning bland en 
större mängd fakta; ofta i datalagrad faktamängd och med datamaskinella metoder” (Svenska 
Akademien, 2009). Informationssökningsprocessen är nära förbunden med lärandeprocessen, 
eftersom informationen syftar till att bidra med kunskap inom ett visst område (Enochsson, 
2001). Ordet informationssökning förekommer i kommentarmaterialet för ämnet 
samhällskunskap, där sökningar på internet nämns som en viktig aspekt för skolarbetet 
(Skolverket, 2017a). Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) problematiserar 
informationssökning på internet i undervisning utifrån aspekten att det positiva utfallet är 
beroende av ett antal faktorer, som hur materialet introduceras i relation till den givna uppgiften 
samt användarens egenskaper, syfte, sökstrategier och hur denne tolkar uppgiften. För att den 
information som inhämtas ska bli relevant, och inte endast stanna vid sökning av information, 
måste användaren erhålla strategier som gör att informationen leder till lärande. Gustavsson 
(2002) beskriver sambandet mellan information och kunskap som att information i sig 
förekommer i lösa bitar, men för att den ska omvandlas till kunskap måste den förstås i en 
kontext. Denna kontext kan vara personlig, någonting som gör att den nya informationen förstås 
i relation till något annat som redan hänt, eller så kan sammanhanget vara någonting allmänt i 
vilket det ena hänger ihop med det andra. När olika information sammanfogas i dessa 
sammanhang och individen tolkar och får förståelse för informationen i sitt sammanhang 
resulterar det i ny kunskap.  
 
3.2 Informationskompetens 
Ett annat relevant begrepp i sammanhanget blir därmed informationskompetens, vilket till 
skillnad från informationssökning inbegriper mer än endast den direkta sökningen. Ordet 
informationskompetens är en vanlig översättning av det engelska begreppet information 
literacy (Limberg & Folkesson, 2006). Informationskompetens kan enkelt förklaras som 
förmågan att söka och använda information. En mer exakt definition av begreppet är emellertid 
inte helt entydig. American Library Association definierar begreppet information literacy som 
”the abilities to know when there is a need for information, to identify information for that need, 
and to be able to locate, evaluate and effectively use that information” (American Library 
Association, 1998, For More on Information Literacy, stycke 5). Enligt Gärdén och Utter (2016) 
inbegriper informationskompetens att kunna urskilja informationsbehov, att utforma strategier 
för informationssökning, att ha kännedom om olika informationskällor, att söka information på 
ett effektivt sätt, att granska information kritiskt, att välja lämplig information utifrån ändamålet 
samt att informationen kommer till användning. Att informationen kommer till användning 
innebär enligt denna definition att användaren ska kunna ”sortera, analysera, tolka, organisera, 
presentera och dela med sig” (Gärdén & Utter, 2016, s. 2) av den information som inhämtas. 
En tredje definition presenteras av Jämterud (2010), som beskriver att en elev som har utvecklat 
sin informationskompetens har strategier för effektiv informationssökning, kan sålla i 
sökträffarna, granska informationen källkritiskt samt värdera informationen. Till denna 
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definition hör även att eleven ska ha förmåga att anpassa och använda informationen för att 
genomföra en specifik uppgift samt dela med sig av resultatet. Detta är mycket snarlikt det som 
hos Gärdén och Utter (2016) beskrivs som att informationen kommer till användning. Det som 
skiljer de tre beskrivningarna åt är att de två senare lägger vikt vid kritisk granskning och 
källkritik. Å andra sidan kan antas att American Library Association (1998) inbegriper den 
kritiska granskningen i någon av sina skrivningar, fastän det inte definieras i direkt mening som 
kritisk granskning. I denna studie används emellertid den definition som presenteras av 
Jämterud (2010), även om de tre är mycket snarlika, eftersom denna görs med ett elevperspektiv 
i åtanke vilket är mest relevant för studiens avseende. 

I kommentarmaterialet för ämnet samhällskunskap poängteras att färdigheter i informations-
hantering är essentiellt för såväl kommande utbildning som arbetslivet (Skolverket, 2017a). I 
kommentarmaterialet beskrivs att eleverna ska kunna utforma frågor kring vad de vill veta, 
förstå vilka källor som är relevanta för dessa frågeställningar, kunna värdera informationen 
kritiskt samt välja ut det som är relevant för uppgiftens syfte och frågeställningar. Dessa 
skrivningar är mycket lika de som används i definitionerna för informationskompetens, trots att 
begreppet inte används uttryckligen i kommentarmaterialet eller läroplanen. 

3.3 Källkritik 
”Källa” innebär uppkomsten till vår kunskap och den existerar i olika former (Thurén, 2013). 
Källan är vanligen skriftlig, muntlig eller materiell, men allting som vi använder som grund för 
vår kunskap kan definieras som kunskapskällor. Källkritiken har till uppgift att värdera de 
källor som vi använder för att bygga kunskap, det vill säga betrakta dem kritiskt för att skatta 
deras tillförlitlighet. Källkritik innebär en tolkning av de källor som används, och tolkningen 
kräver rationalitet, logik, fantasi och intuition (Thurén 2013). För att ges vägledning i 
tolkningen finns olika källkritiska principer att förhålla sig till. 
 
3.3.1 Sju kriterier för källkritik 
Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, har under lång tid forskat inom frågor kopplade till 
information och kommunikation i samhället. I och med att IT och internet fått en allt större roll 
i samhället, och därmed även för den enskilda medborgaren, har forskningen inom SPF antagit 
ett särskilt fokus på dessa områden. Leth och Thurén (2000) presenterar med anledning av detta 
en studie där de redogör för sju principer för källkritik, vilka följer nedan.  
 
När en användare tar del av en källa är det först viktigt att avgöra om informationen baseras på 
fakta, förklaringar eller åsikter (se Francke & Johansson, 2016; Leth & Thurén, 2000). Fakta 
går, rent teoretiskt, att leda i bevis eftersom denna bygger på en objektiv sanning (Leth & 
Thurén, 2000). Förklaringar är mer komplexa och går inte omedelbart att avfärda som sanna 
eller falska utan att ta hänsyn till andra faktorer, som vem som står bakom resonemanget och 
om förklaringen är rimlig. Ändå kan man efter sådana resonemang stå inför flera förklaringar 
som tycks vara lika möjliga. En tredje typ av information är åsikter. När information bygger på 
åsikter är det viktigt att ta olika aspekter i beaktande, som vem personen vänder sig till, om 
denne är uppriktig och vem som representerar åsikten. 
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Leth och Thurén (2000) definierar källkritik enligt sju olika kriterier. Fyra av dessa är de för 
källkritik traditionella kriterierna tid, beroende, äkthet och tendens. Utöver de fyra klassiska 
principerna för källkritik tillägger Leth och Thurén ytterligare tre kriterier med särskild relevans 
för källkritik på internet; världsbild och kunskapssyn som tendens, trovärdighet samt källans 
förutsättningar och egenskaper. I elevintervjuerna för denna studie har dessa kriterier använts 
som utgångspunkt för att försöka belysa hur eleverna beskriver metoder kopplade till källkritik. 

Tidskriteriet innebär att människor har ett minne som påverkas med tiden. Ju längre tid som 
gått sedan en händelse inträffade, desto lägre blir minnets tillförlitlighet. När tidskriteriet 
placeras i en digital kontext innebär det att om en sida på internet inte är uppdaterad kan 
informationen som presenteras vara inaktuell och därmed potentiellt felaktig. En viktig förmåga 
i förhållande till detta kriterium blir därmed den att kontrollera när informationen senast har 
uppdaterats. Å andra sidan bör även sådana uppgifter betraktas kritiskt, eftersom en uppdatering 
inte nödvändigtvis innebär att några större ändringar gjorts på sidan.  

Det andra kriteriet, beroende, innebär att källan är beroende av vem som presenterar 
informationen. En person som bevittnat en händelse kan antas vara en mer pålitlig källa än en 
person som fått händelsen återberättad för sig. I ett sådant fall är den som bevittnat händelsen 
primärkälla, och om berättelsen har sitt ursprung längre bak i personledet har källan traderats. 
På internet är den senare formen av källa mycket vanlig. I tradering på internet är det lätt att 
information förändras i och med att texten omarbetas från en hemsida till en annan. I relation 
till beroendekriteriet förespråkas därmed att alltid söka primärkällan. Den andra principen i 
beroendekriteriet kallas principen om två oberoende källor. Detta innebär att information alltid 
bör sökas hos två oberoende källor för att nå högre tillförlitlighet. Om två hemsidor på internet 
utgår från samma primärkälla kan dessa sägas vara beroende av varandra, och användaren bör 
därmed alltid söka primärkällan. Om denna inte är utskriven kan användaren söka likheter 
mellan två källor för att se om de tycks sprungna ur samma primärkälla. Ett tredje alternativ 
kan vara att kontrollera med en oberoende källa. Om en person står listad i en text med en titel 
kan det exempelvis vara en bra idé att söka efter denna person utanför den aktuella hemsidan 
för att se om det tycks vara en sann titel och en verklig person som står representerad i källan. 

Det tredje kriteriet, äkthet, handlar om att kontrollera att källan är vad den utger sig för att vara. 
Detta kriterium blir allt svårare att förhålla sig till, eftersom information på internet är snabbt 
föränderlig. Dessa förändringar kan handla om stora förfalskningar som falska hemsidor, till 
mindre förfalskningar som kan handla om att skribenten vill förfina sin information genom att 
kalla sig vid en titel som inte är sann eller dylikt. Oavsett är det viktigt att förhålla sig till källans 
äkthet.  

Tendenskriteriet beskrivs som att: ”Den som har intresse av en sak och som alltså är part i målet, 
kan alltid misstänkas för att vara otillförlitlig, tendentiös” (Leth & Thuren, 2000, s. 26). Det 
kan handla om rena lögner men även mindre förseelser som att förvränga sanningen, använda 
ett för kontexten fördelaktigt språk eller överdriva fakta. Ett källkritiskt förhållningssätt innebär 
att källor som kan ha ett intresse av att ljuga bör betraktas med misstänksamhet. Men även 
källor som inte uppenbart tycks ha ett intresse av att förvanska sanningen bör betraktas med 
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kritisk blick, eftersom det ofta inte är de raka lögnerna som är problemet, utan att fakta uttrycks 
ensidigt. Ett exempel på en sådan källa är information på kommersiella hemsidor som kan antas 
ha intresse av att vinkla informationen till sin fördel. 

Till följd av föregående kriterium följer att inga källor kan sägas vara helt otendentiösa. Leth 
och Thurén (2000) hävdar att detta synsätt på tendentiösa källor erhåller ännu mer relevans i 
den digitala kontexten, där varje person som söker kunskap möter information från hela världen. 
Varje källa är beroende av den världsbild den existerar i och är en produkt av dess kultur, 
värderingar, tradition, historia, språk, seder, tro och ideal – det som sammantaget benämns 
världsbild. För att värdera en källa är det därmed viktigt att identifiera och förstå dess världsbild. 
Genom att identifiera denna kan informationen i högre grad värderas utifrån hur riktig den är. 

Ett annat särskilt viktigt kriterium i den digitala kontexten är trovärdighet. Att internet består 
av en uppsjö olika källor, författare och avsändare har enligt Leth och Thurén (2000) både 
nackdelar och förtjänster. Det ställer högre krav på användaren om denne gång på gång ska 
värdera en källas trovärdighet, och kan innebära att denne hellre återkommer till samma källor 
om och om igen eftersom det finns ett förtroende för dessa. Författarna menar emellertid att det 
är synd om den mångfald som internet erbjuder inte tas tillvara, genom att användaren begränsar 
sig till ett antal hemsidor. För att bedöma en källas trovärdighet finns många olika aspekter att 
titta på, som hur källans hemsideadress ser ut, vilken fakta som förmedlas, vem som står bakom 
hemsidan, om informationen som förmedlas är etablerad kunskap, hur källan argumenterar och 
uttrycker sig bland annat.  

Det sista kriteriet benämns källans förutsättningar och egenskaper. Leth och Thurén (2000) 
menar att många felaktigheter i källor inte handlar om avsiktligt bedrägeri utan om 
missuppfattningar, felbedömningar, bristande kunskaper och dylika misstag som är produkter 
av den mänskliga faktorn. Inom det digitala fältet kan även tekniska felaktigheter leda till 
ofullständig eller felaktig information. Källor kan med andra ord förmedla felaktigheter utan 
att det finns någon avsiktlig baktanke. När en källa används bör den med andra ord granskas 
utifrån vilka förutsättningar och egenskaper den har, innan informationen okritiskt används 
eller avfärdas.  

3.3.2 Källkritiska frågor 
Skolverket (2018) har tagit fram ett informationsmaterial som lärare kan använda i 
undervisning kopplad till källkritik. Detta material innefattar bland annat en checklista 
bestående av 17 källkritiska frågor, som kan relateras till de kriterier för källkritik som Leth 
och Thurén presenterar. Skolverket presenterar i en affisch, riktad till elever, följande 
frågeställningar för kritisk granskning: 
 

”Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett 
företag? Är det en privatperson? Är det någon som kan ämnet? Är det någon du litar 
på?  
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Varför är webbsidan gjord? För att informera om något? För att luras? För att sprida 
en åsikt? För att sälja något? För att underhålla?  

Hur ser webbsidan ut? Har den kontaktinformation? Har den fungerande länkar? Har 
den trovärdiga källhänvisningar? Har den senast granskad-datum?  

Kan du få informationen från andra ställen? Har du jämfört med vad du redan vet? 
Har du jämfört med andra källor?” (Skolverket, 2018, s. 1)  

De frågor som ställs under rubriken vem kan kopplas till kriterierna för beroende, äkthet, 
tendens och världsbild. Vem som står bakom hemsidan är en relevant fråga i flera avseenden 
och ur olika perspektiv. För att bekräfta tendenskriteriet bör exempelvis frågan om huruvida 
det är ett företag eller en privatperson som står bakom hemsidan ställas. Kriteriet för tendens 
bekräftas ytterligare genom att reflektera kring den andra frågeställningen varför. 
Beroendekriteriet kan också betraktas genom den sista kritiska frågeställningen, nämligen om 
informationen kan återfås från andra källor, eftersom kriteriet för beroende förespråkar att i 
största möjliga mån söka primärkällan eller jämföra två källor med varandra. Hemsidans 
utseende är relevant för tid- och trovärdighetskriterierna, där senast granskad-datum kan 
hjälpa till att bekräfta när i tid källan senast uppdaterats och källans utseende kan bidra till att 
avgöra en källas trovärdighet. Källans förutsättningar och egenskaper kan kopplas till den 
tredje frågan om hur, och stärkas ytterligare genom att ställa frågorna som tillhör den sista 
rubriken. Kriterierna kan tolkas på många olika sätt, men tydligt är att det i Skolverkets 
checklista finns kopplingar till de kriterier Leth och Thurén (2000) redogör för, med 
skillnaden att Skolverket använder ett mer elevnära språk.  
 
3.3.3 Källkritik i läroplanen	
Redan i läroplanens första kapitel, under rubriken Skolans uppdrag, förekommer skrivningar 
relaterade till källkritik. Där står följande: 

 
Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde, ökad digitalisering och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt 
att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och 
att kunna inse konsekvenserna av olika alternativ. (Skolverket, 2017b, s. 9).  

 
Skolan ska även bidra till ökad förståelse för digitaliseringens påverkan på individen och 
samhällets utveckling. Dessutom ska skolan ansvara för att varje elev, efter sin skolgång, kan 
använda såväl digitala som andra verktyg för att söka kunskap, information, lösa problem, 
skapa, kommunicera och lära. Samtliga elever ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till 
användning av digital teknik. De ska även ges förutsättningar att utveckla ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, ”för att kunna se möjligheter och förstå risker 
samt kunna värdera information” (Skolverket, 2017b, s. 9). Detta sammanfattas i läroplanen 
som att eleverna ska utveckla digital kompetens.  
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3.3.4 Källkritik i kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena  
I kursplanen för samhällskunskap för årskurs 4—6 står att undervisningen ska behandla ”[h]ur 
man urskiljer budskap, användare och syfte, i såväl digitala som andra medier, med ett 
källkritiskt förhållningssätt” (Skolverket, 2017b, s. 221). Denna formulering framhöll tidigare 
att budskap, användare och syfte skulle urskiljas i olika medier. I den reviderade upplagan 
ligger tyngdpunkten i stället på de digitala medierna. I kunskapskraven för betyget E i årskurs 
6 står att eleven ska kunna söka information om samhället med hjälp av olika källor, och föra 
enkla resonemang om informationen och källornas användbarhet. Dessutom ska 
undervisningen, i enlighet med ämnets syfte, behandla hur eleverna kan söka information om 
samhället från medier, internet och andra källor och värdera relevans och trovärdighet hos 
dessa.  
 
I ämnena historia, geografi och religion förekommer begreppet källor i samtliga ämnen, men i 
lite annorlunda form än i samhällskunskapsämnet. I historieämnet för årskurs 4—6 ligger 
tyngdpunkten i det centrala innehållet på historiska källor, som brev, dokument, dagböcker och 
arkivmaterial (Skolverket, 2017b). I kunskapskraven för betyget E i årskurs 6 står att eleven 
kunna använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser och föra enkla resonemang om 
källornas användbarhet. I ämnet geografi behandlas källor inte i det centrala innehållet, men 
däremot i kunskapskraven för betyget E i åk 6 där det står att eleven ska kunna använda kartor 
och andra geografiska källor och resonera kring olika källors användbarhet (Skolverket, 
2017b). Detsamma gäller för religionsämnet, där det i kunskapskravet för betyget E i åk 6 står 
att eleven ska kunna söka information om religioner och andra livsåskådningar med hjälp av 
olika typer av källor samt föra resonemang om källornas användbarhet. Gemensamt för dessa 
tre ämnen är att källorna är bundna till ämnets specifika inriktning, och betraktas som ett 
hjälpmedel för att nå ytterligare kunskap inom respektive ämne. I samhällskunskapen har det 
källkritiska resonemanget i sig en mer central roll och undervisningen behandlar 
informationssökning och att ha ett källkritiskt förhållningssätt. De förmågor som undervisas i 
samhällskunskapsämnet blir senare viktiga för att kunna föra resonemang om källor också i 
övriga ämnen.  
 
3.4 Barn och internet 
År 2005 genomförde Statens medieråd för första gången undersökningen Ungar & medier, som 
undersöker barn och ungas medievanor. Sedan den första undersökningen har andelen barn i 
åldern 9—12 år som använder internet mer än tre timmar om dagen nästintill fyrdubblats 
(Statens medieråd, 2017). 91 % av barnen i åldersgruppen 9—12 år är användare av en 
mobiltelefon och 81 % av dessa använder telefonen för att komma åt internet. Endast 
kategorierna ”spela spel” och ”telefonsamtal” får en högre procentuell andel svar på frågan vad 
mobiltelefonen används till. På frågan om vad barn i åldern 9—12 år gör på sin fritid svarar en 
majoritet, 75 %, att de använder internet varje dag. Endast ”vara med familjen” når en högre 
svarsandel på frågan, där 88 % svarar att de är med sin familj varje dag. Undersökningen visar 
dessutom att den dagliga internetanvändningen hos 9-åringar ökat med 17 % mellan 2014 och 
2016. Dessa siffror är bara några exempel från undersökningen där barn skattar sin egen 
användning av medier, däribland internet.  
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En annan undersökning på temat, Svenskarna och internet, presenteras av Internetstiftelsen i 
Sverige som beskriver sig som ”en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en 
positiv utveckling av internet i Sverige” (Internetstiftelsen i Sverige, 2017, s. 2). Svenskarna 
och internet uppvisar samma tendenser och stärker den bild som Ungar & medier ger av barns 
ökade internetanvändning. Svenskarna och internet påvisar att 80 % av barn i åldern 9—11 år, 
enligt föräldrarna, använder internet för att söka fakta eller göra skolarbeten (Internetstiftelsen 
i Sverige, 2017). Vad gäller att söka fakta ligger procentsatsen på över 80 för samtliga, närmare 
bestämt 86 % för 9-åringar, 82 % för 10-åringar och 93 % för 11-åringar. När det gäller 
användningen av internet för att göra skolarbete stiger procentsatsen med ålder, där andelen 9-
åringar som använder internet för att göra skolarbete är 57 % medan andelen 11-åringar är 88 
%.  
 
I Lgr11 understryks att undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas bakgrund och 
tidigare erfarenheter (Skolverket, 2017b). Att föregående undersökningar visar en ökning av 
den dagliga internetanvändningen kan ur det perspektivet stärka användandet av internet i 
undervisningen, inte minst att lära sig att betrakta den information de möter där kritiskt. Barnens 
frekventa internetanvändning ger dessutom ytterligare relevans för revisionen av Lgr11, där 
digitaliseringens betydelse i undervisningen stärks, eftersom internet visar sig få en allt större 
roll i barnens liv. 
 
3.5 Läsförståelse och digitala medier 
En förutsättning för att kunna utöva informationssökning, och därmed utveckla 
informationskompetens, är att den som söker information också kan tillgodogöra sig dess 
innehåll. Många källor på internet är skriftliga, och läsförståelse blir därmed ett centralt begrepp 
i informationssökningsprocessen. Palinscar och Brown (1984) redogör för fyra strategier som 
samspelar för att utveckla läsförståelse: summarizing, questioning, clarifying och predicting. 
Westlund (2015) översätter begreppen till svenska och kallar strategierna för att sammanfatta, 
att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att förutspå/ställa hypoteser. Genom att 
sammanfatta delar av texten får eleverna möjlighet att reflektera över vad som utgör det 
huvudsakliga innehållet, och se till att de har förstått det de har läst (Palinscar & Brown, 1984). 
Att ställa frågor om texten hjälper eleverna att rikta fokus mot det relevanta i innehållet, 
samtidigt som det blir en avstämning av elevens förståelse för texten. Att reda ut oklarheter 
kräver att eleverna granskar texten kritiskt. Detta kan ske genom att eleverna i grupp identifierar 
huvudteman, letar ledtrådar i texten eller diskuterar ord och begrepp som de upplever som svåra 
(Westlund, 2015). Den sista strategin, att förutspå, utmanar elevernas förmåga att läsa mellan 
raderna (Palinscar & Brown, 1984). Westlund (2015) betonar att det är viktigt att elevernas 
hypoteser inte enbart baseras på rena gissningar, utan att de efterföljs av en diskussion där 
eleverna får möjlighet att reflektera kring huruvida deras hypoteser varit rimliga eller inte. 
Någonting som kännetecknar en god läsare är nämligen dennes förmåga att ompröva sina 
hypoteser under läsningens gång.  
 
Det internationella läsprovet PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, 
definierar begreppet läsförståelse som förmågan att förstå och använda skrivna texter, både de 
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som samhället kräver att vi tillgodogör oss och de som väljs av individen själv (Mullis, Martin 
& Sainsbury, 2016). En läsare med god läsförståelse kan skapa mening från texter i olika form 
och läser för att förstå, för att delta i skol- och vardagssammanhang samt för sin egen 
underhållnings skull. Läsförståelse i digitala medier är emellertid en mer komplex process än 
läsförståelse i traditionella, tryckta medier (Coiro & Dobler, 2007). En stor anledning till detta 
är att läsaren på internet sällan möter endast en hemsida och en text (Leu, McVerry, O’Byrne, 
Kiili, Zawilinski, Everett-Cacopardo, Kennedy & Forzani, 2011). För det mesta ställs läsaren 
snarare inför en process av informationssökning, där hon måste navigera mellan olika källor. 
Såväl tryckt text som digitala texter kan bestå av olika presentationsformer, som bilder, tabeller 
och illustrationer (Mullis, Martin & Sainsbury, 2016). Det som däremot tydligt skiljer de 
digitala texterna från de tryckta är att de är multimodala på ett sätt som inte går att återspegla i 
den tryckta texten, med interaktiva funktioner som rörliga animationer, klickbara länkar och 
pop-up-fönster. Den multimodala läsningen på internet kräver ofta att läsaren växlar mellan 
olika texter, vilket kräver mer av denne (Skolverket, 2016).  
 
Leu et al. (2011) lyfter tre tydliga skillnader mellan läsförståelse på och utanför internet. 
Läsning på internet beskrivs som en self-directed, text-construction process, vilket innebär att 
läsaren själv väljer texter utifrån de länkar som denne följer i sin informationssökningsprocess. 
På så vis skapar läsaren inte bara inre mening i den text hon läser, utan hon skapar även sin 
egen text genom de länkar hon väljer att följa och läsa. Mullis, Martin och Sainsbury (2016) 
beskriver det som att traditionell, tryckt text ofta läses linjärt. Digital läsning, å andra sidan, 
kräver att läsaren skapar sin egen väg till information och således även är medskapare av sin 
egen läsning (se Leu et al., 2011; Mullis, Martin & Sainsbury, 2016). Den andra skillnaden 
mellan läsning på och utanför internet är att läsning på internet blir olika för olika läsare (Leu 
et al., 2011). Varje individ följer ett eget spår utifrån sin informationssökning, och väljer sina 
unika länkar för att söka och sammanställa information. En förutsättning för att eleven ska 
lyckas med sin informationssökning och förståelse blir därmed dennes förmåga att identifiera 
vilken information som är mest relevant (Mullis, Martin & Sainsbury, 2016). Den tredje 
skillnaden är att läsning på internet i högre grad betraktas som en social process, eftersom 
samarbete i läsning av texter på internet i högre grad bidrar till lärande och utveckling (Leu et 
al., 2011). Detta beskrivs gälla såväl den muntliga diskussionen i klassrummet som den 
kommunikation som internet ger förutsättningar för. Mullis, Martin och Sainsbury (2016) 
tillägger ytterligare en aspekt av läsning på internet, nämligen förmågan att läsa mellan raderna 
för att kunna avgöra vilken länk med information som är mest lämplig. Därefter måste läsaren 
göra inferenser i den text hon väljer, och ta beslut om huruvida hon ska följa ytterligare länkar 
vidare för att finna mer information. Det kräver med andra ord inte bara att läsaren förstår en 
text, utan även att hon kan jämföra och dra slutsatser om information, både inom och mellan 
hemsidor.  
 
År 2016 genomfördes för första gången det digitala läsprovet ePIRLS, ett komplement till 
PIRLS som fokuserar på elevers läsförståelseprocesser i digital läsning (Skolverket, 2016). I 
ePIRLS studeras i vilken grad elever i årskurs 4 kan ”uppmärksamma och återge explicit 
uttryckt information”, ”dra enkla slutsatser”, ”tolka och integrera idéer och information” 
(Skolverket, 2016, s.12) samt ”granska och värdera innehåll, språk och textelement” 
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(Skolverket, 2016, s. 13). Den första processen motiveras som särskilt relevant för digital 
läsning, eftersom läsaren måste identifiera vilken del av hemsidan som innehåller viktig 
information innan denne kan fokusera på meningen med informationen. Att dra enkla slutsatser 
betraktas också som essentiellt för digital läsning, eftersom det ställer krav på läsaren att först 
identifiera vilken hemsida som är mest relevant och att därefter analysera informationen. 
Uppgifter i ePIRLS som testar denna process är exempelvis att välja mellan olika hemsidor 
eller att titta på en hemsida och avgöra informationens relevans för ett visst ämne. Den tredje 
processen, att tolka och integrera idéer och information, betraktas med anledning av de många 
olika källor som förekommer på internet. Trots att jämförande av information förekommer även 
i traditionella, tryckta medier motiveras det som särskilt relevant i den digitala läsningen, där 
informationen är interaktiv och således ställer högre krav på läsaren. Den sista processen 
handlar om att granska och värdera innehåll, språk och textelement. Skolverket (2016) 
beskriver att de förmågor som används i denna process ofta även används när granskning av 
text och innehåll sker i tryckta källor. Det handlar om att dels förstå innehållet i texten och 
samtidigt kunna granska texten kritiskt. I denna process betonas det som viktigt att ha 
förkunskaper inom genren, textens struktur samt att kunna värdera avsändarens tillförlitlighet 
och tendens. Dessa fyra processer visar exempel på hur läsförståelse är en förutsättning för att 
kunna tillgodogöra sig information, vilket i sig är en förutsättning för källkritiska resonemang. 
Läsförståelse utgör därmed en central grund för källkritik på internet.  
 
3.6 Informationssökning och källkritik i undervisning  
Skolinspektionen presenterade år 2013 en rapport som redogör för en granskning av SO-
undervisningen i årskurserna 7—9 på ett antal utvalda skolor i Sverige. Ett område som utpekas 
som särskilt eftersatt i undervisningen är elevernas möjligheter att utveckla förmågan till ett 
kritiskt förhållningssätt gentemot information och källor (Skolinspektionen, 2013). Dessutom 
anmärker granskningen på att eleverna ofta arbetar enskilt, vilket påtalas drabba 
resonemangsförmågan som utvecklas särskilt väl i dialog med andra. I en enkätundersökning 
som elever fått svara på i samband med granskningen är det påstående som eleverna minst 
instämmer i gällande de samhällsorienterade ämnena att de får lära sig använda internet i 
undervisningen. Resultatet kan emellertid vara påverkat av att granskningen genomfördes i 
skiftet mellan den föregående läroplanen och Lgr11, och att inte alla lärare säger sig ha 
implementerat den senare läroplanen till fullo i sin undervisning. Trots detta framhålls att den 
kritiska granskningen och källkritik bör ha en större roll i den undervisning som observerats, 
eftersom det i Lgr11 läggs vikt vid detta i samtliga fyra SO-ämnen. I granskningen noteras att 
inga djupare diskussioner kring eller riktad undervisning om källkritik genomförs. Eleverna 
pratar dessutom om källkritik som någonting de redan gjort, vilket kan tolkas som att det är ett 
arbetsområde som de klarat av och därmed gått vidare ifrån. Samtidigt betonas det som särskilt 
viktigt att arbetet med källkritik är genomgående och kontinuerligt eftersom det är del av de 
ämnesspecifika förmågor som bedöms i kunskapskraven. Trots att granskningen är genomförd 
i årskurs 7—9 förekommer dessa förmågor även i årskurs 4—6, vilket redogjorts för ovan, och 
det är möjligt att samma brister återfinns i undervisningen även för dessa årskurser. Goda 
exempel på källkritik i undervisningen lyfts också fram i granskningen, men sammantaget visar 
granskningen att 18 av 25 skolor har behov av att utveckla det källkritiska arbetet i SO-
undervisningen.  
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I en studie av Davidsson, Limberg, Lundh och Tyrén (2007), som undersöker vilken roll 
informationsteknik har i undervisning för elever i de yngre åldrarna, uppvisar lärarna en 
påtaglig osäkerhet kring informationssökning på internet. Lärarna i studien beskriver en låg 
tillförlitlighet till källor på internet och vänder sig i första hand till böcker som de känner till 
eller som valts ut av en bibliotekarie, någonting som betraktas som en kvalitetssäkring av 
innehållet. Samma studie visar samtidigt att när eleverna får möjlighet att välja utanför skolan, 
till exempel när de söker information i arbetet med läxor, väljer de ofta att använda internet för 
att söka källor. Davidsson et al. (2007) menar att barnen är medvetna om att information kan 
sökas på olika sätt och att de har förmåga att värdera uppgiften i relation till olika källor, varpå 
de väljer den källa de anser vara lämpligast. Till följd av detta ifrågasätts den gräns som finns i 
de berörda skolorna mellan internet och övriga källor för informationssökning. Detta eftersom 
det visar sig att eleverna i studien har förmåga att orientera sig i informationssökning på internet 
utanför skoltid, en förmåga som följaktligen sannolikt kan tillämpas även i 
undervisningssituationer.  
 
Limberg (1998) menar att skolans förskjutning mot alltfler elevaktiva arbetssätt har förändrat 
elevers inhämtande av information. Den information som tidigare centrerades till innehållet i 
läroböcker kompletteras idag med mängder av information som gör att kopplingen mellan skola 
och omvärld blir alltmer självklar. Eleverna tillåts med andra ord att ta mer ansvar i sin 
informationssökningsprocess. Sedan 2011, när Lgr11 trädde i kraft, har det elevaktiva 
perspektivet fortfarande en tydlig roll. Elevernas möjlighet till ansvarstagande, utveckling av 
elevernas förmåga till personligt ansvar och möjlighet till inflytande är delar av innehållet i 
skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2017b). Alexandersson, Limberg, Lantz-
Andersson och Kylemark (2007) har i en rapport skildrat ett antal skolors arbete med 
informationssökning och kritisk granskning av källor. Resultatet visar att genomgångar och 
undervisning om källkritik som har en allmän hållning tycks vara svåra för många elever att ta 
till sig. Eleverna tycks i stället få en bättre förståelse för begreppet källkritik och hur de ska 
tillämpa källkritiska principer när de fick exempel tillhörande det egna arbetsområdet. Detta 
skulle kunna beskrivas som att det abstrakta görs konkret. Francke och Johansson (2016) 
förespråkar, likt Alexandersson et al., (2007), ett integrerat arbetssätt med undervisning i 
källkritik och menar att kontinuitet i arbetet skapar bättre förutsättningar för lärande än om 
källkritik undervisas som ett separat arbetsområde. Ett sådant arbete kan ske på olika sätt, bland 
annat genom att diskutera källkritik i samband med att eleverna söker källor i olika arbeten. 
Adekvata frågor att ställa kan vara vem som står bakom källan samt i vilket syfte och ur vilket 
perspektiv den producerats.  
 
Stödstrukturer är betydelsefulla i undersökande arbetsområden, till exempel tydliga 
instruktioner och anvisningar som stöttar både arbetsgången och kunskapsbildningen (Limberg 
& Folkesson, 2006). Samtidigt understryks att det är viktigt att inte frånta eleven det egna 
ansvaret, utan att istället se till att det finns ett delat ansvar över inlärningsprocessen där lärare 
och elever antar olika roller (Dysthe, 1995). Ett delat ansvar förutsätter emellertid att lärare och 
elever vet vilket ansvar som åligger de båda parterna. Alexandersson et al. (2007) beskriver, i 
enlighet med Limberg (1998), att eleverna i hög grad ges stor frihet i genomförandet av arbeten 
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som föregås av informationssökning. Att eleverna erhåller en större frihet innebär inte 
nödvändigtvis att de utvecklar sina förmågor att urskilja vad som är relevant information, 
snarare finns risk för det motsatta (Fleischer, 2013). Lärarens aktiva samspel med eleverna 
åskådliggörs som en viktig komponent i informationssökningsprocessen, likaså poängteras att 
stöd och reflektion kring informationen är nödvändigt för att den ska förädlas till kunskap 
(Alexandersson et al., 2007). Limberg och Folkesson (2006) understödjer detta och menar att 
eleverna måste få tydlig vägledning och möjlighet till reflektion för att förstå vad källkritik 
innebär för dem i praktiken. Fleischer (2013) framhåller därtill tydliga utgångspunkter som en 
viktig faktor i förhållande till den mängd information eleverna möter, och understryker 
dessutom att återkoppling till eleverna är av betydelse för att uppnå djupare kunskap. Läraren 
kan utgöra ett aktivt stöd genom att utmana elevernas tänkande med frågor som: ”Hur vet du 
det?”, ”Vem säger det?” ”Hur skulle det vara om det var tvärt om?” (Limberg, 2013, s. 73). 
Genom att besvara sådana frågor får eleverna öva sin förmåga att sätta ord på varför de väljer 
en viss källa och resonera kring olika aspekter av källans användbarhet. Den interaktion som 
sker mellan lärare och elev bör med andra ord behandla såväl processen som föregår uppgiften, 
som en diskussion av kunskapsinnehållet. 
 
Alexandersson et al. (2007) ser en tendens att elever söker och sammanställer fakta för att 
slutföra uppgiften, men att de sällan bearbetar informationen vidare för att få en djupare 
förståelse för helheten. Att kunna någonting tycks för eleverna i undersökningen innebära att 
de kan svara på frågor eller återge fakta om någonting, vilket kan ställas i motsats till att 
använda fakta som ett medel för förståelse. Detta resultat stärks av Fleischer (2013), som 
beskriver en fara med att betrakta digitaliseringen som ett självändamål, eftersom det riktade 
fokus på färdigheter som det skulle innebära riskerar att undanskymma den djupare reflektion 
som är essentiell för bildandet av kunskap. Skolan bör i stället göra eleverna medvetna om vad 
syftet med den digitala tekniken som verktyg är, så att de kan använda den som en del av en 
process där de söker information på flera olika sätt. Vikten av att ha en variation av källor i 
undervisningen framhålls som viktigt för att eleverna ska kunna jämföra källor (se Enochsson 
2001; Francke & Johansson, 2016; Limberg, 2013). Limberg (2013) menar att olika genrer som 
exempelvis vetenskaplig text såväl som bloggar, och olika format som såväl tryckta som 
digitala källor, kan samverka och stärka elevernas förståelse för den information de söker. 
Francke och Johansson (2016) understryker vikten av att källkritiska resonemang är 
återkommande och förekommer i olika former och sammanhang, för att eleverna bättre ska 
kunna tillämpa metoderna i olika situationer. Detta gäller inte minst i det som av Francke och 
Sundin (2016) definieras som nya publiceringsformer. Ordet nya ställs i relation till de 
traditionella publiceringsformerna som exempelvis tryckta böcker och tidningar, vilka numer 
utgör ett komplement till de många källor som finns på internet. Nya publiceringsformer kan 
bland annat innebära det som författarna kallar användar- och deltagargenererade medier, i 
vardagligt språk sociala medier, där individen enkelt kan delta i textproduktion genom att 
kommentera på ett forum eller ladda upp eget material.  
 
Limberg (2013) beskriver att källkritik är en essentiell aspekt av informationskompetens, och 
understryker likt Francke och Sundin (2016) förändringen som följer med de digitala medierna. 
Det faktum att människor i högre grad kan producera och organisera information på internet 
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innebär utmaningar för hur informationskompetens implementeras i undervisningen (Limberg, 
2013). Dessa typer av källor ger upphov till en förändrad syn på källkritik som förutsätter att 
eleverna utvecklar förmågor i källkritisk granskning. Detta eftersom många texter på internet, 
i jämförelse med de traditionella medierna, inte föregås av någon förhandsgranskning innan 
publicering. 
 
Att bedöma källors relevans och att kritiskt granska dem är integrerade delar i 
informationssöknings- och bearbetningsprocessen, men för att kunna genomföra 
informationssökning som leder till kunskapsutveckling krävs förkunskaper inom 
ämnesområdet (se Alexandersson, 2014; Alexandersson et al., 2007). Utan förkunskaper blir 
den redan komplexa uppgiften att sortera källors relevans ännu svårare för eleverna 
(Alexandersson, 2014). När eleverna förstår kunskapsinnehållet kan de bearbeta källan och 
ställa de analyserande frågorna om vem som säger vad och varför. Nilsson (2002) har gjort en 
studie om barns läroprocesser i samband med att de skriver ”forskningsrapporter” och påpekar 
också vikten av att vara förtrogen med det material som används i 
informationssökningsprocessen. Nilsson (2002) menar att förförståelsen är viktig för att 
eleverna ska kunna dra slutsatser av det lästa och använda det i sitt arbete, och ser en skillnad 
mellan de elever som reproducerar text och de som kan dra slutsatser. De elever som i studien 
visar förmåga att dra slutsatser, vara kritiska och har förståelse för helheten har i högre grad 
valt områden som de sedan tidigare har kunskap om och erfarenhet av. En gemensam slutsats 
av de tre studierna är därmed att förkunskaper är viktiga för att den information som söks ska 
kunna användas för att dra slutsatser och kritiskt granska innehållet. 
 
Alexandersson et al. (2007) framhåller sammanfattningsvis att informationssökning som 
faktasökning, det vill säga att eleverna endast söker information som ett sätt att besvara frågor 
och inte för att söka förståelse, bör förändras. Informationssökningen bör i stället betraktas som 
ett verktyg för att vinna ny kunskap. I detta instämmer Limberg (2013), som beskriver att det 
är viktigt att informationen används som innehåll att bearbeta för att vinna ny kunskap inom ett 
ämne. Warschauer (2007) har gjort en studie om datoranvändning på tio skolor i USA och ser 
en skillnad mellan skolorna där somliga använder datorn främst för informationssökning medan 
andra arbetar mer aktivt mer att utveckla informationskompetens. Framgångsfaktorn hos de 
som arbetar med informationskompetens beskrivs vara ett välgrundat förarbete kring kritisk 
granskning och informationssökning. De skolor som inte fokuserat på detta redan från början 
uppvisar större utmaningar i att senare utveckla elevernas informationskompetens. Om arbetet 
med datorn föregås av arbete med kritisk granskning kan den emellertid fungera som ett 
ovärderligt verktyg i elevernas arbete med informationssökning och utveckling av 
informationskompetens (Warschauer, 2007). I relation till dessa resultat kan en återkoppling 
göras till begreppet informationskompetens, särskilt förmågan att källkritiskt granska 
information, för att belysa hur viktigt det är att information som eleverna söker för olika syften 
i undervisningen också bearbetas på ett sådant sätt att den förädlas till kunskap. Som 
Warschauer (2007, s. 2537) uttrycker det: ”Though all students had frequent access to 
information, not all received the instruction and scaffolding necessary to develop information 
literacy and research skills.”. Det finns således en åtskillnad mellan att söka information och 
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att använda informationssökningen för att stötta eleverna i deras utveckling av 
informationskompetens.   
 
3.7 Ett sociokulturellt perspektiv 
En av grundförutsättningarna i definitionen för informationskompetens är att eleven kan dela 
med sig av det hon finner i sin informationssökning (Jämterud, 2010).  Information som sökes 
måste med andra ord kunna användas i en kontext för att den ska bidra till utveckling av elevens 
informationskompetens. Med anledning av den tidigare forskning som presenteras i 
bakgrunden antas i studien ett sociokulturellt perspektiv på källkritik i undervisningen. Det 
sociokulturella perspektivet utgår från Lev Vygotskijs tankar om att barns lärande utvecklas i 
samspel med andra. I Skolinspektionens granskning, som redogjorts för i bakgrunden, är en av 
anmärkningarna att eleverna ofta arbetar enskilt. Detta betraktas drabba förmågan att resonera, 
eftersom denna får bäst förutsättningar att utvecklas i samspel med andra (Skolinspektionen, 
2013). Även Francke och Johansson (2016) framhåller vikten av att eleverna får möta 
källkritiska resonemang av olika slag och i olika sammanhang. Ett sätt att variera resonemangen 
kan vara att låta eleverna resonera både skriftligt och muntligt, i mindre och större grupper och 
med olika klasskamrater. Förmågan att föra resonemang kring källors användbarhet 
förekommer i samtliga betygskriterier kopplade till källkritik för de fyra SO-ämnena inom åk 
4—6, och att eleverna får resonera kring källor och källkritik är således väsentligt.  
 
Vygotskij (1978) använder begreppet the zone of proximal development, den närmaste 
utvecklingszonen, för att beskriva hur barn kan lära med hjälp av en vuxen eller sina 
klasskamrater. Den närmaste utvecklingszonen beskriver avståndet mellan den nivå som eleven 
kan nå på egen hand när denne löser en uppgift, den aktuella utvecklingens nivå, och den nivå 
som eleven kan nå med hjälp och stöd från en vuxen eller en mer kunnig kamrat. Vygotskij 
beskriver skillnaden mellan dessa nivåer som att en uppgift som eleven löser självständigt 
förutsätter att denne nått en viss nivå i sitt kunnande, och utvecklat sina förmågor så pass väl 
att uppgiften kan lösas utan hjälp från en vuxen. I den närmaste utvecklingszonen utmanas 
eleven att använda förmågor som ännu är i det tidiga stadiet av sin utveckling, men där 
uppgiften ändå kan lösas med hjälp av stöd från en mer kompetent kamrat. Skillnaden kan 
beskrivas som att den aktuella utvecklingsnivån beskriver utvecklingen i tillbakablickande, 
medan den närmaste utvecklingszonen beskriver utvecklingen framöver. Det som i dag är den 
närmaste utvecklingszonen för barnet kommer framöver att bli dennes aktuella utvecklingsnivå, 
eller: ”det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra 
självständigt” (Vygotskij, 2001, s. 333). När lärande sker på en sådan nivå att det är utmanande 
väcks olika krav på nya förmågor inom oss, och utvecklingen av förmågor kräver stöd. I den 
närmaste utvecklingszonen finns förmågorna inom räckhåll (Säljö, 2017). I det läget kan en 
lärare eller ”en mer kompetent kamrat” (Säljö, 2017, s. 60) leda den som ska lära sig mot 
förståelse för hur ett kulturellt redskap ska användas. Det måste emellertid finnas en balans 
mellan de två, så att den kunnige inte löser problemet åt den lärande. Det är viktigt att den 
lärande själv möter och får förståelse för uppgiften, för att på så vis kunna utvecklas i sitt 
lärande. Dessa resonemang återfinns hos Limberg och Folkesson (2006) som menar att lärarens 
vägledning och stödstrukturer är viktiga i informationssökningsprocessen, men att eleven 
samtidigt måste få känna sig ansvarstagande och delaktig i lärandet. Interaktion mellan den som 
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ska lära sig och en mer kompetent person blir därmed av största vikt för att nå nästa steg i 
utvecklingen (Vygotskij, 1978).  
 
Begreppet scaffolding har sitt ursprung i ordet scaffold, som betyder byggnadsställning, och 
används för att illustrera kommunikationens roll i lärandesituationen (Säljö, 2017). Den som 
lär sig får stöttning genom att ”den kunnige bygger en ställning där den lärande kan ta sig 
vidare” (Säljö, 2017, s. 260). I början av lärprocessen är den mer kompetente kamraten som 
mest betydelsefull för den som lär sig. Den kunnige personen kan, genom att exempelvis ställa 
frågor, belysa för den lärande vad som är viktigt att fokusera på. Interaktionen blir på så vis ett 
stöd som för den lärande framåt. Efterhand blir den lärande allt mer självständig, och stödet 
från den mer kompetente personen kan avta. När de nya förmågorna internaliserats hos den 
enskilde förblir de delar av barnets individuella utveckling (Vygotskij, 1978). Barnet har, 
genom interaktion med andra, utvecklats i sitt lärande och förvärvat ny kunskap. Lärarens roll 
som ett aktivt stöd understryks hos Alexandersson et al. (2011), som även framhåller att stöd 
och reflektion kring informationen är essentiellt för att den ska utvecklas till kunskap. Att 
läraren ställer utmanande frågor som hjälper eleverna att utveckla varför de valt en källa lyfts 
också som en viktig faktor för lärande (Fleischer, 2013).  Warschauer (2007) framhöll i sin 
studie en tydlig skillnad mellan att söka information och att erhålla tillräcklig stöttning för att 
utveckla informationskompetens. En återkommande slutsats i tidigare forskning är att 
informationen måste bearbetas så att den förädlas till kunskap, och den måste förstås i ett 
sammanhang (Gustavsson, 2002). Detta ges eleverna bättre förutsättningar för i samarbete med 
varandra. I enlighet med tanken om lärande i den närmaste utvecklingszonen kan eleverna 
utmana och stötta varandra genom att bearbeta informationen gemensamt. Dessa scaffolding-
processer, och det stöd som läraren eller klasskamraten utgör i egenskap av mer kunnig kamrat, 
anses därmed vara gynnsamt för att informationssökningen ska bidra till utveckling av 
elevernas informationskompetens. I ljuset av Vygotskijs tankar om barn och lärande får läraren 
en viktig roll för barnets utveckling, eftersom denne kan fungera som den mer kompetenta 
personen i barnets lärande. Samtidigt är det viktigt att barnet får möjlighet att själv testa sig 
fram och utmanas, för att kunna ta nästa steg i sitt lärande. Eleverna blir även viktiga resurser 
för varandra, och det samspel som sker dem emellan kan bidra till att de utmanar varandras 
lärande inom den närmaste utvecklingszonen.   
 
En annan viktig grundpelare i Vygotskijs teori om barns lärande och utveckling är att de bästa 
förutsättningarna för lärande uppstår när praktisk aktivitet och kommunikation sker samtidigt 
(Vygotskij, 1978). Vygotskij menar att språket är lika viktigt som den praktiska handlingen, 
och att ju mer komplicerad och komplex uppgiften är, desto viktigare roll får språket för att 
barnet ska kunna lösa uppgiften. Vygotskij talar om medierande artefakter som hjälper oss att 
utveckla vårt tänkande, där de två övergripande är tools och signs. Säljö (2017) benämner 
Vygotskijs verktyg som språkliga och materiella. De språkliga verktygen, signs, är de mentala 
redskap vi använder i vårt tänkande och i vår kommunikation med andra. Vygotskijs begrepp 
tools, det Säljö (2017) kallar materiella verktyg, definieras som någonting som har till syfte att 
influera den mänskliga påverkan på uppgiften (Vygotskij, 1978). De existerar i vår yttre värld 
och är ett medel som skapats för att kunna övervinna naturliga problem eller utmaningar. De 
medierande verktygen hjälper människan att nå ännu längre i dennes mentala utveckling, 
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eftersom de ger möjlighet att genomföra svårare uppgifter med hjälp av verktygen. I relation 
till ämnet digital källkritik är datorer, surfplattor och telefoner de materiella verktygen och 
språket det verktyg med vilket vi exempelvis resonerar kring källornas användbarhet. Säljö 
(2017) beskriver hur de materiella och språkliga verktygen är sammankopplade, och utgör 
förutsättningar för varandra. För att få verklig användning för ett materiellt redskap behöver vi 
förstå dess egenskaper och hur det ska användas. Att skilja på de språkliga och materiella 
redskapen är med andra ord komplext, och Säljö (2017) använder således den övergripande 
termen kulturella redskap. Begreppet fångar bättre essensen i att människors kunskaper inte är 
teoretiska eller praktiska, utan en kombination av de båda, även om tyngdpunkten varierar i 
olika aktiviteter. I utvecklandet av källkritiskt tänkande krävs initialt färdigheter i den praktiska 
sökprocessen där eleverna måste ha en förståelse för hur de materiella redskapen fungerar. 
Därefter krävs att eleverna, genom läsförståelseprocesser, bearbetar innehållet i texten. Först 
när eleverna förstår innehållet i texten de läser kan de ställa mer komplexa frågor om källornas 
användbarhet (Alexandersson, 2014). De senare processerna kräver att eleverna använder sina 
språkliga redskap när de resonerar, drar slutsatser och motiverar sina källor. Att ta steget från 
informationssökning till källkritiskt tänkande kan därmed betraktas som en krävande process, i 
vilken språket blir essentiellt enligt Vygotskijs tankar om uppgifters komplexitet. De 
medierande verktygen blir ett stöd i den komplexa process som eleverna möter när de utövar 
källkritik. Vygotskij lägger emellertid en särskild vikt vid språket som redskap, och kallar det 
”redskapens redskap” (Säljö, 2017, s. 256). Vygotskij betraktar språk som ett mångsidigt 
teckensystem med vilket människan uttrycker sig, som samspelar med andra uttrycksformer i 
vår omgivning. Språket är både det med vilket vi kommunicerar med andra människor, men 
även det inre språk vi använder när vi tänker (Säljö, 2017). Vygotskij själv uttrycker det enligt 
följande: 
 

Every function in the child’s cultural development appears twice: first, on the social level, and 
later, on the individual level; first, between people (interpsychological) and then inside the 
child (intrapsychological). (Vygotskij, 1978, s. 57) 
 

I svensk översättning innebär det att varje funktion i barnets utveckling uppstår två gånger, först 
på den sociala nivån (mellan människor) och sedan på den individuella nivån (inom barnet). 
Vygotskij sammanfattar processen med förklaringen att alla högre funktioner hos människan 
har sitt ursprung i relationerna mellan människor. Kommunikation med andra människor är 
således centralt för att nå en högre funktion i utveckling och lärande, och i studien kommer 
lärarnas förhållningssätt till detta särskilt att tas i beaktande. Ett sociokulturellt perspektiv 
kommer att antas i såväl intervjufrågor som den efterföljande resultatdiskussionen, där lärarnas 
val av arbetssätt och metoder kommer att diskuteras i relation till den sociokulturella 
lärandeteorin.   
 	
Sammanfattning 
I bakgrunden har informationssökning, informationskompetens, barns ökade användning av 
internet och läsförståelse lyfts fram som grundförutsättningar för källkritik i digitala medier. 
Tidigare forskning visar att några förutsättningar är särskilt viktiga för att undervisning i 
källkritik ska bli så gynnsam som möjligt, däribland att eleverna får förutsättningar att resonera 
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kring källor, inte minst eftersom samtliga kunskapskrav rörande källkritik i SO-ämnena utgår 
från resonemangsförmågan. Andra framgångsfaktorer som identifierats i tidigare forskning är 
vikten av att undervisning i källkritik är kontinuerlig, och att det inte betraktas som ett område 
skilt från övrig undervisning. I bakgrunden framhålls även det faktum att allmänna 
genomgångar tycks vara problematiska, eftersom det riskerar att bli för abstrakt för eleverna. 
Att i stället tydligt koppla källkritiska resonemang till uppgifter som eleverna arbetar med lyfts 
fram som en desto mer positiv faktor för lärande (Alexandersson et al., 2007). Tydliga 
stödstrukturer och anvisningar är ytterligare en grundförutsättning för att eleverna ska utveckla 
sina källkritiska förmågor (Limberg & Folkesson, 2006), likaså lärarens aktiva interaktion med 
eleverna såväl som elevernas egna ansvarstagande och delaktighet. Även reflektion, 
återkommande källkritiska resonemang, förförståelse och utmanande frågor betraktas enligt 
tidigare forskning som centrala komponenter för att utveckla ett källkritiskt tänkande.  
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4. Metod  
Studien genomfördes med en kvalitativ metod i form av intervjuer med lärare och elever. 
Anledningen till valet av forskningsmetod var att uppsatsen syftade till att söka förståelse för 
lärares och elevers förhållningssätt och upplevelser av digital källkritik i undervisningen. En 
kvalitativ metod karaktäriseras av att det som ska undersökas inte är kvantifierbart, utan i stället 
undersöker egenskaper och förståelse för hur någonting är (Backman, Gardelli, Gardelli & 
Persson, 2012). Inom humanvetenskaplig forskning studeras ofta människors föreställningar 
om och erfarenheter av omvärlden, i den aktuella studiens fall handlar det om lärare och elevers 
uppfattningar om och erfarenheter av ämnesområdet.  
 
4.1 Forskningsetiska principer 
I denna studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, antagna av Vetenskapsrådet. Dessa forskningsetiska principer 
omfattar fyra huvudkrav.  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska ge information till berörda deltagare om vad deras 
åtagande i projektet innebär samt vilka villkor som gäller för deltagandet (Vetenskapsrådet, 
2002). Det innefattar att informera om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 
sin medverkan i undersökningen. Deltagarna ska även informeras om undersökningens syfte 
och genomförande, vad undersökningen ämnar bidra med för ny kunskap samt att insamlad 
data inte kommer att användas för något annat syfte än det som angivits. Samtyckeskravet 
innebär att undersökningsdeltagarna ska ge samtycke till sin medverkan. Om deltagarna är 
under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär bör samtycke erhållas från 
vårdnadshavare. Om deltagandet är aktivt, som vid intervjuer, ska samtycke alltid inhämtas. 
Ytterligare en viktig aspekt av samtyckeskravet är att deltagare som vill avbryta sin medverkan 
ska tillåtas att göra detta när som helst. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna ska 
ges största möjliga konfidentialitet, vilket bland annat innebär att uppgifter om dem som ingår 
i undersökningen ska förvaras så att de inte når någon utomstående. Alla uppgifter som berör 
identifierbara personer ska hanteras så att de inte kan avläsas av obehöriga. Nyttjandekravet 
innebär att uppgifter om individer som insamlats inte får användas för några andra syften än 
det huvudsakliga ändamålet.  
 
Backman et al. (2012) lyfter två av dessa aspekter och beskriver hur de tillsammans utgör 
termen informerat samtycke. Ett informerat samtycke innebär att de två komponenterna 
samtycke och information ska föreligga en persons val att delta i studien. Samtycket ska vara 
frivilligt och det får inte föregås av tvång, bedrägeri, hot eller dylikt utan den tillfrågade ska 
helt fritt få ta beslut om deltagande. Informerandet innebär att den person som väljer att vara 
med i studien ska ha tillräckligt med information till grund för sitt beslut. Beslut om deltagande 
måste bygga på förståelse för vad det innebär att delta i studien, vad studien går ut på samt hur 
deltagandet kan komma att påverka deltagaren. Informerat samtycke uppnås när dessa två krav 
är uppfyllda.  
 
Lärarna informerades om dessa samtliga huvudkrav dels i den inledande kontakten, som skedde 
både personligen och via mail, och de påmindes även om dem som en introduktion till intervjun. 
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Detta gav dem möjlighet att ge sitt samtycke vid två tillfällen. Efter att lärarna givit sitt 
godkännande att delta under ljudinspelning startades inspelningen på en surfplatta, som låg 
synlig på bordet mellan oss. Inför elevintervjuernas del förmedlades informationen först i ett 
brev till vårdnadshavarna (Bilaga 3). Eftersom eleverna är under 15 år inhämtades samtycke 
från såväl vårdnadshavare som eleverna själva inför deras deltagande. Även eleverna 
informerades om förutsättningarna för studien, och innebörden av de forskningsetiska 
principerna förklarades för dem innan intervjun påbörjades. För eleverna beskrevs de olika 
begreppen på ett för åldern anpassat sätt för att säkerställa att de förstod vad deltagandet 
innebar. Eleverna fick även själva godkänna ljudinspelning innan intervjun påbörjades. 
 
4.2 Urval 
Undersökningspersonerna har varit lärare som undervisar i de samhällsorienterade ämnena för 
årskurs 4—6 samt fyra elever till vardera av lärarna. Förutsättningarna för urvalet var att lärarna 
skulle vara legitimerade lärare med behörighet i de samhällsorienterade ämnena och vid tiden 
för deltagandet i studien undervisa i någon av de tre årskurserna 4—6. Ingen hänsyn har tagits 
till lärarnas ålder eller kön, eftersom dessa aspekter inte anses vara av betydelse för studiens 
syfte. Som urvalet föll sig deltog i studien lärare från både årskurs 4, 5 och 6, vilket innebär att 
det i elevintervjuerna finns en spridning mellan elevernas åldrar. Det visade sig även vid 
intervjuerna att samtliga respondenter arbetat minst 10 år som lärare. 
 
Urvalet skedde till en början genom förfrågan till 18 rektorer som arbetar på skolor med elever 
i åk F—6, F—5 eller 4—9. Rektorerna ombads vidarebefordra informationen till berörda lärare, 
vilka i sin tur ombads att återkoppla om de kunde tänka sig att delta i studien. Eftersom det inte 
var klart om informationen nått lärarna via rektorerna kontaktades även de lärare som stod 
listade som mentorer och/eller SO-lärare på skolornas respektive hemsida. Efter detta utskick, 
som riktades direkt till lärarna, svarade en lärare att hen kunde tänka sig att delta i studien. 
Eftersom mailutskicken i övrigt inte gav något större gensvar kontaktades därefter några lärare 
i bekantskapskretsen som har, för studien, rätt ämnesbehörighet och undervisar i årskurserna 
4—6. Två av dessa tackade ja till deltagande. Två lärare söktes därefter upp på en skola i 
samband med ett annat ärende och även dessa tackade ja till deltagande. Detta resulterade i att 
totalt fem lärare och deras elever slutligen deltog i studien. Efter att läraren tackat ja till 
deltagande bestämdes ett datum för intervjun, som genomfördes på lärarnas respektive skolor. 
Lärarna fick själv välja plats för intervjun, och samtliga intervjuer genomfördes i klassrum eller 
grupprum på lärarnas arbetsplatser. När ett datum fastslagits bifogades information till 
vårdnadshavarna, där godkännande samlades in inför varje elevintervju (Bilaga 3). Eleverna 
valdes ut slumpmässigt, där det enda kriteriet för deltagande var att de skulle ha erhållit 
godkännande från vårdnadshavare samt själva godkänna deltagande. Två flickor och två pojkar 
lottades därefter ut från vardera klass. 
  
Lärarna har i studien tilldelats fingerade namn. Valet grundar sig på att det underlättar 
benämningen av eleverna, som kommer att kallas ”X:s elev (1)”, där X är det fingerade namnet 
på läraren och siffran markerar vilken av eleverna från lärare X som pratar. X:s elev (1) och 
X:s elev (2) är följaktligen två olika elever från samma klass. Nedan följer en kort presentation 
av lärarna som deltagit i studien.  
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Intervju 1: Marita, 13 år som lärare. Arbetar i åk 5 på skola 1.  
Intervju 2: Veronica, 12 år som lärare. Arbetar i åk 4 på skola 1.  
Intervju 3: Anette, 10 år som lärare. Arbetar i åk 5 på skola 2. 
Intervju 4: Yvonne, 21 år som lärare. Arbetar i åk 6 på skola 3.  
Intervju 5: Lars, 18 år som lärare. Arbetar i åk 4 på skola 3.  
 
De respektive skolornas tillgång till digitala verktyg har också relevans för studien, eftersom 
studien har ett särskilt fokus på digitala källor. En kort redogörelse av skolornas förutsättningar 
följer nedan. 
 
Skola 1: Två klasser i åk 4 och två klasser i åk 5 delar på en klassuppsättning surfplattor och en 
klassuppsättning datorer.  
Skola 2: Ungefär en surfplatta på två elever per klass i åk 4—6. Möjlighet att boka en 
klassuppsättning av datorer som är gemensamma för hela skolan.  
Skola 3: Ungefär en dator på två elever per klass i åk 4. En dator per elev i åk 5 och 6.  
 
4.3 Datainsamling 
I studien har 5 lärare som undervisar i SO-ämnena i åk 4—6 intervjuats om sina 
undervisningsvanor i källkritik, med utgångspunkt i informationssökning på internet som ett 
verktyg för lärande. Särskilt fokus riktas mot deras upplevelser av framgångsfaktorer och 
utmaningar inom ämnesområdet. Dessutom har ett antal elever intervjuats om hur de använder 
internet i skolan samt hur de beskriver källkritik för att få ett elevperspektiv på källkritiskt 
tänkande. Elevintervjuerna syftar även till att söka huruvida lärarnas förhållningssätt till 
undervisning i digital källkritik överensstämmer med elevernas beskrivning av källkritiskt 
arbete och tänkande.  
 
4.3.1 Intervju 
Valet av datainsamlingsmetod, intervjuer, lämpar sig väl för studiens syfte. Intervjuformen 
erbjuder större möjligheter för intervjuaren att samla svar från respondenten på ett djupare plan, 
eftersom interaktionen ger möjligheter för respondenten att utveckla svar som möjligen blivit 
mer begränsade i skrift (Backman, et al., 2012). Studien har genomförts i form av 
semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjuformen kännetecknas av att 
intervjuaren har ett antal förbestämda frågor som stöd för intervjun, men strukturen och 
ordningen på frågorna anpassas till den aktuella situationen. Intervjusvaren tillåts att vara längre 
och mer fria än vid strukturerade intervjuer och intervjuaren kan i viss mån anpassa 
frågeställningarna utifrån diskussionens riktning. För att få så detaljerade svar som möjligt från 
såväl lärare som elever har tekniken probing (Dahlgren & Johansson, 2009) varit central i 
intervjuerna. Det innebär att intervjuaren ställer följdfrågor som utmanar respondenten att 
utveckla sitt svar, till exempel ”hur menar du då?” eller ”kan du berätta mer om det?”. Dahlgren 
och Johansson (2009) nämner dessutom begreppet icke-verbal probing, vilket innebär att 
intervjuaren genom att exempelvis nicka visar att informanten gärna får fortsätta att utveckla 
sina tankegångar. Även detta har använts som en medveten strategi under intervjuerna. 
 



	

	 22	

4.3.2 Personlig intervju 
Intervjuerna med lärarna genomfördes genom personlig intervju. Anledningen till att den 
personliga intervjun valdes som intervjuform med lärarna var att studien ämnade belysa deras 
egna uppfattningar och beskrivning av arbetsmetoder. En personlig intervju har till fördel att 
de åsikter och uppfattningar som framkommer under intervjun härrör från den intervjuade 
(Denscombe, 2016). Detta var någonting som fastställdes som viktigt för studien, eftersom de 
skilda uppfattningarna och eventuella likheterna mellan lärarna tydligt ska kunna skönjas i 
efterföljande tolkning och analys. 
 
4.3.3 Gruppintervju 
Med eleverna valdes en annan intervjuform, nämligen gruppintervjuer. Anledningen till detta 
val var att elevperspektivet ämnade ge en samlad bild av hur lärarens uppfattningar och 
arbetssätt beskrivs av eleverna. Gruppintervjun har i det avseendet flera fördelar. Dels kan 
forskaren i en gruppintervju inberäkna fler informanter och på så vis få en ökad representativitet 
för gruppen som helhet (Denscombe, 2016). Helheten i denna studie innebär klassen till läraren, 
och gruppen representeras följaktligen av ett antal elever, närmare bestämt fyra elever per klass. 
Gruppintervjun som form ger möjlighet för forskaren att erhålla en variation i de erfarenheter 
och synpunkter som framkommer i undersökningen (Denscombe, 2016). Representativitet för 
gruppen, klassen, är ett skäl till att gruppintervjun valts som intervjuform. En annan aspekt av 
gruppintervjun som tagits i beaktande i studien är det som Denscombe (2016) kallar 
”gruppkaraktären”, vilket innebär att intervjun ger möjlighet för deltagarna att svara som del 
av en grupp och inte som individer. Syftet med att genomföra en gruppintervju är ur det 
perspektivet inte kvantitet, utan kvalitet i intervjun, där gruppdiskussionen i sig syftar till att 
göra deltagarna delaktiga och reflektera över de andra deltagarnas uppfattningar. 
Förhoppningen är att gruppdynamiken ska stärka de uppfattningar som framkommer genom att 
deltagarna kan ge medhåll eller ifrågasätta de andras åsikter. Eftersom syftet är att ge ett 
elevperspektiv där det inte är individen som är i fokus, utan där ett antal individer i stället syftar 
till att ge en bild av eleverna som grupp, passar gruppintervjuer väl som intervjuform.  
 
4.4 Bearbetning, tolkning och analys 
Intervjuerna spelades in för att möjliggöra senare analys och transkribering. För att underlätta i 
analysprocessen gjordes valet att transkribera samtliga intervjuer kort efter intervjuns 
genomförande. Bearbetningen följer den metod som beskrivs hos Trost (2010), där intervjuaren 
först noggrant skriver ned sådant som är essentiellt för studiens syfte. Det som anses vara 
mindre relevant sammanfattas i anteckningar eller så görs en notering var i intervjun det mindre 
väsentliga förekommer, vilket gjordes i bearbetningen av denna studies intervjuer. Även 
anteckningar om det som tycks vara irrelevant kan i bearbetningen utgöra ett stöd för att finna 
förståelse för andra delar av intervjun. Efter att de första anteckningarna analyserats gjordes en 
omskrivning av uttalandena, från talspråk till skriftspråk. Trost (2010) rekommenderar att 
talspråket omformuleras till skriftspråk i rapporten, såvida det inte är meningen i sig som ska 
analyseras, vilket inte var fallet i denna studie. En avvägning har emellertid gjorts för att behålla 
tillförlitligheten i uttalandena. Detta gäller inte minst i elevintervjuerna, där barnens egna 
uttryck överordnats språklig korrekthet, och endast talspråk i stil med ”typ”, ”så”, ”liksom” 
samt pauser har utelämnats för att underlätta läsningen. Med hjälp av en fenomenografisk 
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forskningsansats identifierades i analysen vilka likheter och olikheter som uppkom i de olika 
intervjusvaren. På så vis skapades en helhetsuppfattning om förhållningssätten och hur väl 
lärarna och elevernas uppfattningar om undervisning och förmågor korrelerade.  
 
4.4.1 Fenomenografi 
Fenomenografi som forskningsansats ämnar beskriva hur fenomen i världen uppfattas av 
människor (Larsson, 1995). Forskning ur en fenomenografisk ansats har därmed till syfte att 
söka innebörder, och inte samband, förklaringar eller frekvens. Ansatsen gör en tydlig 
distinktion mellan hur någonting är och hur någonting uppfattas vara, och forskaren beskriver 
hur någonting framstår för människor, inte hur det faktiskt är. Fenomenografin lämpar sig 
därför väl för kvalitativa studier där upplevelser av fenomen beskrivs ur olika människors 
perspektiv. I denna studie används en fenomenografisk ansats, där variationerna i 
beskrivningarna av de olika uppfattningarna utgör slutresultatet. Att gestalta variation i olika 
uppfattningar kan dels syfta till att öka kunskap om skolans värld, vilket i sig kan vara intressant 
som en del i förståelsen av samhället (Larsson, 1995). Det kan även bidra till att förändra synen 
hos dem som tar del av resultatet. Olika uppfattningar och resonemang kan bidra till reflektion, 
vilket i sin tur kan bidra med förändring i läsarens egna uppfattningar. Det viktiga är i dessa 
fall inte kvantitet, utan kvalitet – vilka uppfattningar som presenteras och hur, inte hur många. 
Genom att intervjua både lärare och elever ökar studien möjligheten att finna många olika 
perspektiv på fenomenet. Att försöka visa på så många olika uppfattningar som möjligt är 
positivt utifrån en fenomenografisk ansats, eftersom det ger möjlighet att finna fler nya mönster 
och sätt att resonera (Larsson, 1995). I fenomenografin är det variationen i de olika 
uppfattningarna som är det centrala (Marton & Booth, 2000).  
 
Dahlgren och Johansson (2015) beskriver en fenomenografisk analysmodell i sju steg. Det 
första steget innebär att bekanta sig med det insamlade materialet, i denna studie intervjuerna. 
Detta gjordes genom att intervjuerna lyssnades igenom, transkriberades och lästes igenom ett 
flertal gånger. Steg två kallas kondensation och innebär att forskaren försöker urskilja de mest 
betydelsefulla uttalandena. I denna studie definierades uttalandenas signifikans genom att de 
mest essentiella meningarna i varje intervju markerades ut efter ett färgkodningssystem. I 
lärarintervjuerna fastslogs efter genomläsningen tre kategorier av uttalanden. Lärarnas 
uttalanden om undervisning markerades i gult, lärarnas uttalanden om elevernas källkritiska 
förmågor markerades i rosa och lärarnas resonemang kring framgångsfaktorer och utmaningar 
i lila. I elevintervjuerna framträdde två större kategorier. Elevernas beskrivning av källkritik i 
undervisningen markerades i grönt och elevernas beskrivning av hur de tolkar och värderar 
källor markerades i blått. Eftersom intervjun var semistrukturerad var det emellertid inte så 
enkelt att kategorierna framträdde under vardera fråga, utan flera kategorier kunde utläsas under 
samma fråga, och därför skapades systemet med färgkodning som tydliggjorde skillnaderna. 
Steg tre i analysmodellen är jämförelsen mellan olika delar av intervjuerna (Dahlgren & 
Johansson, 2015). Eftersom fenomenografin syftar till att utröna skillnader eller variationer i 
olika uppfattningar blev det även relevant att söka likheter i informanternas uttalanden. Denna 
jämförelse underlättades av den tidigare sorteringen, men krävde även en helhetsanalys av 
samtliga intervjuer för att söka om det fanns ytterligare samband mellan intervjuerna. I detta 
steg gjordes markeringar i texten, där första bokstaven i lärarnas fingerade namn skrevs in intill 
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meningarna där det fanns likheter eller skillnader. Om en tydlig skillnad återfanns mellan 
Anette och Marita i Anettes intervju markerades följaktligen meningen med ”skillnad M”, 
vilket innebar att det fanns en skillnad mellan Anettes och Maritas förhållningssätt. I steg fyra 
sker en gruppering, där forskaren sorterar de likheter och skillnader som funnits i det föregående 
steget och försöker att relatera dem till varandra (Dahlgren & Johansson, 2015). I detta steg 
utgjorde markeringarna i föregående steg ett tydligt stöd för utläsandet av likheter och 
skillnader. I det femte steget artikuleras kategorierna och då fokuserar forskaren på likheter i 
utsagorna (Dahlgren & Johansson, 2015). Forskaren försöker här att finna ”kärnan av likheter” 
i de olika kategorierna. Därmed tydliggörs vilka gränser som finns mellan uppfattningarna och 
således hur stora variationer som kan finnas inom en och samma kategori. En viss hjälp att 
sortera kategorierna erhölls genom intervjufrågorna, som var riktade mot antingen undervisning 
i eller värdering av källkritik. En kategori som framträdde naturligt i genomlyssnandet av 
lärarintervjuerna var ”framgångsfaktorer och utmaningar”, eftersom lärarna genom 
beskrivningen av sin undervisning talade om detta. I steg sex ska kategorierna namnges, och på 
så vis synliggörs återigen det mest utmärkande i materialet (Dahlgren & Johansson, 2015). 
Beteckningen ska syfta till att fånga känslan i hur någon uppfattar något. Eftersom studien syftat 
till att undersöka lärare och elevers förhållningssätt till undervisning i källkritik indelades 
kategorierna i två större teman: undervisning och källkritiska förmågor. Undervisningen 
beskrivs ur såväl ett lärar- som elevperspektiv, där lärarnas perspektiv förstärks med kategorin 
”framgångsfaktorer och utmaningar”. De källkritiska förmågorna i lärarintervjun handlar om 
hur läraren uppskattar elevernas källkritiska förmågor, medan de i elevintervjun handlar om hur 
eleverna själva beskriver källkritik. Det sjunde och sista steget är den kontrastiva fasen, där alla 
passager jämförs för att överväga om de kan passa in i fler än en kategori (Dahlgren & 
Johansson, 2015). Här sammanflätas ofta flera kategorier till ett färre antal, eftersom varje 
enskild kategori ska vara exklusiv. I detta steg gjordes ett val att exkludera en rubrik som 
egentligen skulle ha varit del av resultatet, nämligen i vilken utsträckning lärare och elevers 
förhållningssätt korrelerar med varandra. Eftersom varje kategori ska vara exklusiv ansågs att 
denna fråga passade bättre in under diskussionen, där innehåll ur flera kategorier kan 
kontrasteras och jämföras ur olika perspektiv. 
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5. Resultat 
Resultatet delas in i fem kategorier som synliggör olika perspektiv på källkritik i 
undervisningen för de samhällsorienterade ämnena. De fem kategorierna delas in i två större 
teman, där lärarna utgör det ena och eleverna det andra. Först presenteras lärarperspektivet med 
tillhörande kategorier och därefter följer elevperspektivet.  
 
5.1 Lärarnas beskrivningar av undervisning i källkritik 
Arbetssätt 
Alla lärare menar att de arbetar med källkritik kontinuerligt i samband med att eleverna söker 
information i SO-undervisningen. En likhet mellan lärarna är att alla arbetar med ”medier” i åk 
5 och berör källkritik mer riktat i samband med det arbetsområdet. Att området bearbetas just i 
åk 5 motiveras av Marita och Veronica med att det är då det förekommer i det läromedel som 
används på skolan. Både Anette och Veronica upplever dessutom att många elever inte hunnit 
mogna tillräckligt i åk 4 för att de ska vara mottagliga att förstå källkritik, någonting som 
överensstämmer med förhållningssättet hos Yvonne och Lars. Där motiveras valet att jobba 
med källkritik i åk 5 med att skolan gjort en gemensam uppdelning över läroplanens centrala 
innehåll i SO, varpå ”medier” placerats i åk 5. Både Yvonne och Lars pratar om att de arbetar 
med källkritik som ett ämnesövergripande projekt med samhällskunskap och svenska. Yvonne 
berättar att hon behandlar källkritik gentemot bilder i samhällskunskap, medan källkritik 
gentemot texter snarare förekommer i svenskämnet.  
 
Som exempel på hur källkritik bearbetas löpande i SO-undervisningen drar Anette och Marita 
tydliga kopplingar mellan källkritik och omvärldshändelser.  ”Allt kring Trump… Och alla de 
begreppen med fake news och alternative facts och allt vad det nu är. Det gör ju att det liksom 
aktualiseras”, menar Marita. Anette säger: ”Vi brukar prata om det ganska återkommande, med 
nyheter och fake news och allting. Vad det står för, vad de ser på nätet i övrigt och så. Det har 
blivit en vardag att diskutera det, tycker jag”. De tre övriga lärarna instämmer i att samtalen i 
klassrummet enkelt kopplas till källkritik, i och med att barn i dag växer upp i en värld full av 
information. ”Det kommer ju liksom in hela tiden: ’varför, hur kan vi tro på det, vem är det som 
har skrivit det egentligen?’. Jag tycker att det kommer in på ett naturligt sätt”, säger Veronica. 
Lars pratar om att han lyfter de källkritiska frågorna kring vad som är sant och inte i samband 
med varje nytt ämnesområde.  
 

Redan i fyran pratar vi om vad källkritik är, och ställer oss frågan: hur kan vi veta det här? 
Men ju längre bak i historien vi kommer, desto mindre källor finns det, och man börjar ju 
längst bak i historien i fyran. Då blir det ju svårt. Det är rätt skönt när man kommer fram till 
medeltiden för då börjar det skrivas en del, då finns det rester och ruiner kvar. Men vi pratar 
om begreppen hela tiden. (Lars) 

 
Lars menar således att det är komplext att börja arbeta med källor som är abstrakta redan i åk 
4, och att ju längre fram i historien de kommer i undervisningen desto enklare blir det för 
eleverna att resonera kring källornas ursprung och äkthet.  
 
Vikten av källkritik 
Marita berättar att hon använder konkreta exempel där hon drar paralleller till källkritik, och 
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motiverar vikten av källkritik med att hon vill att eleverna ska lära sig att tänka själva. ”Att 
tänka själv handlar om att läsa på många ställen och jämföra. Att träna dem i eget ansvar”, säger 
hon. I samband med det ger hon exempel på hur hon pratar om källkritiskt tänkande i 
klassrummet, med koppling till historiska händelser. 
 

Jag har visat dem nu när vi har arbetat så mycket om förintelsen och andra världskriget, den 
här fantastiska bilden på August Landmesser… Vi pratar om honom ofta. ”Det här är min 
idol”, brukar jag säga. ”Det är min förebild. Titta, han står där och funderar, och tänker att ”det 
här kan inte stämma, för jag har sett andra sidan”. Man måste tänka själv. Det är väl det som 
det egentligen, i grund och botten, handlar om. (Marita)  

 
Yvonne uttrycker också att hon anser att det är viktigt att eleverna tänker själva, och att de 
utvecklas till kloka medborgare som inte ”går på nitar”. Ett liknande svar ges hos Anette, som 
säger: ”Om de inte förstår det här, då kommer det inte kunna bli samhällsmedborgare och kunna 
ta ansvar för saker och ting i framtiden”. Att vara källkritisk beskrivs av samtliga lärare som en 
förutsättning för att orientera sig i dagens samhälle. Lars ser en tydlig skillnad i sitt eget 
förhållningssätt till källkritik nu jämfört med tidigare. ”Det är fler och fler medier som lever på 
att skarva lite på verkligheten och sanningen i dag, så det blir så oerhört viktigt”, säger han. 
Dessutom anser han att det är viktigt att eleverna lär sig att tänka kritiskt hela tiden, eftersom 
de i sin användning av sociala medier ställs inför många snabba beslut.  
 

Det ställer helt andra krav på eleverna att nästan vara splittrade, att kunna göra många saker 
samtidigt. Jag vet inte vad vi driver in dem i. För de måste ta så snabba beslut, och tänka: är 
det här någonting som är sant eller troligt? Är det någonting som är troligt, eller är det bara 
”bull”? (Lars)  
 

Med anledning av detta framhåller Lars att källkritik blir allt viktigare för varje dag som går. 
Veronica motiverar vikten av källkritik på ett liknande sätt, och menar att det är essentiellt att 
eleverna kan förhålla sig kritiskt till all information de möter.   
 
Källkritik i alla SO-ämnen 
På frågan om huruvida källkritik förekommer i undervisningen för samtliga SO-ämnen menar 
alla lärare att det gör det, mer eller mindre. I religion ger Marita exempel på hur de arbetar med 
källkritik i samband med religiösa artefakter som heliga skrifter, och i geografin kopplar hon 
källkritik till runskrift. Hon är dock tydlig med att det har en större roll i samhällskunskap och 
historia, där samhällskunskap mer naturligt berör källkritik i arbetet med medier och 
historieämnet i arbetet med historiska källor. Hennes beskrivning överensstämmer väl med 
Yvonnes, som också talar om runor och huruvida de är att lita på eller inte. ”De är ju 
nedtecknade, men det kan ju vara någon som vill skryta om att de kommit tillbaka med en 
massa rikedomar, fast de kanske fick ro hem i en liten eka”, säger Yvonne. I historia menar hon 
att det naturligt blir samtal om källor, och att de pratar om olika typer av källor som skriftliga 
och fysiska källor, till exempel byggnader och klädesplagg. Övriga lärare menar också att 
källkritik är klart mest förekommande i samhällskunskap, men Veronica, Yvonne och Lars 
understryker även att de pratar om det i svenskämnet. Yvonne och Lars lägger emellertid mer 
vikt vid den ämnesövergripande aspekten och menar att svenskan och samhällskunskapen vävs 
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samman i arbetet med källkritik. Anette reflekterar kring att källkritik fått en allt större roll i 
geografiämnet på senare tid. 
 

I geografi ser vi ju mer och mer att olika länder och beslutsfattare kan påverka oss kring det 
här med global uppvärmning och så, så det kommer ju in där också. Förut har man kanske 
tänkt att geografi, det handlar bara om jorden och naturen och livet ungefär, men nu handlar 
det ju mer och mer om att reflektera kring: ”okej, den här rapporten, ska vi ta den på allvar 
eller inte?”. Det har ju blivit så aktuellt i geografin, hur vi lever i vår värld och vad vi gör med 
den, så det kommer nog att bli mer och mer vanligt där också. (Anette) 
 

Yvonne är den enda läraren som berättar att de bearbetar källkritik i religion genom samtal med 
människor som inte jobbar i skolan, som till exempel föräldrar med olika religioner och 
lokalområdets församlingspedagog. Församlingspedagogen, som kommer från Svenska 
kyrkan, brukar komma och prata om olika religioner och tar med sig religiösa artefakter som 
eleverna får ställa frågor om och resonera kring. Detta beskriver Yvonne som ett lyckat 
arbetssätt för att få eleverna att samtala kring källor. Samtliga lärare framhåller 
informationssökning på internet i samtliga fyra SO-ämnen som ett kontinuerligt arbete med 
källkritik, där elevernas förmåga att resonera kring och värdera källor utmanas återkommande. 
 
Informationssökning - individuellt och i grupp 
En likhet i lärarnas beskrivningar är att samtliga menar att informationssökning i SO framför 
allt sker när eleverna ska söka information självständigt. Både Veronica och Anette använder 
begreppet ”fördjupning” för att beskriva i vilka situationer eleverna söker information. Yvonne 
berättar att eleverna nästan dagligen använder internet i SO-undervisningen, inte bara när de 
arbetar projektbaserat, utan exempelvis när de söker svar på instuderingsfrågor och 
fördjupningsfrågor som hon delat ut till dem. Lars ser inte gärna att eleverna använder datorn 
till informationssökning, utan anser att läroböckerna fungerar lika bra för ändamålet.  
 

I fyran försöker jag att undvika internet så mycket som möjligt, läroböcker är jättebra. Man 
behöver inte nätet… Det blir mer en diskussion om hur man använder informationen och om 
man kan lita på den, men jag använder inte nätet på det sättet. (Lars) 

 
Han tillägger att det förekommer att eleverna söker information på internet, men att det är mer 
undantag än regel. ”De vill ju faktagranska och greja och kolla, och då får man ju släppa på det. 
Bara för att få lite lugn”, säger Lars. En annan anledning till detta är att eleverna inte har varsin 
dator i åk 4, vilket Lars ser som ett hinder. Han menar att informationssökning i SO blir en 
enklare process när eleverna får egna datorer i åk 5. Samtliga lärare betonar emellertid att 
informationssökning på internet även förekommer i grupparbeten inom de olika SO-ämnena. 
Yvonnes elever arbetar i fasta lärgrupper om fyra elever i varje grupp, och menar att de ofta 
resonerar kring källor i sina grupper. ”Det kan ju vara så att de hittar olika faktauppgifter inom 
gruppen, och då tittar de på vad de andra har för någonting och jämför med sin egen källa. Det 
blir riktigt bra diskussioner”, berättar hon. Lars lägger ingen större vikt vid huruvida eleverna 
söker information självständigt eller i grupp, utan menar att det beror på undervisningen och 
elevernas önskemål. Anette lägger stor vikt vid att inte ha för mycket ”ensamarbete”, utan att 
eleverna får resonera tillsammans, både i mindre grupper och genom samtal i helklass. Hon 
betonar att ett öppet klassrumsklimat, där eleverna kan ställa frågor och gärna förklara för 
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varandra, är viktigt för att de ska kunna utveckla ett källkritiskt tänkande. Hon menar att det är 
i diskussionen som eleverna utvecklar sina resonemang och att de kan hjälpa varandra. Marita 
menar att det kräver mer tid att låta eleverna arbeta gemensamt, och att det innebär en risk att 
grupperna inte lyckas samarbeta, vilket gör att uppgiften blir lidande och kräver mer tid att 
slutföra. Hon framhåller emellertid att det är viktigt att eleverna får träna sin förmåga till 
samarbete och hon avlägger därför emellanåt tid för att låta dem arbeta med 
informationssökning i grupp.  
 
Modellera sökningar 
En likhet hos Marita, Veronica och Yvonne är att alla beskriver att de visar för eleverna hur de 
ska söka information på internet. Veronica berättar att hon med sin förra klass speglade sin 
dator till projektorn och visade eleverna stegvis hur de kunde göra när de skrev in ett ord i en 
sökmotor och vilka hemsidor de kunde hamna på i sina sökresultat. Även Yvonne visar eleverna 
steg för steg hur hon söker på internet, för att lära dem att värdera olika källor. ”Jag brukar visa 
på bra och dåliga exempel. Flashback1 till exempel är ju ett riktigt dåligt exempel för det finns 
inte mycket fakta där. Men det är bra att visa dem, så att de verkligen ser skillnaderna”, säger 
hon. Marita beskriver att hon tagit avstamp i elevernas resonemang kring sökträffar och visat 
genom ett konkret exempel att även tveksamma källor kan hamna högt upp i träfflistan.  
 

De tycker ju att ju fler träffar det är på en sida, desto högre i rank kommer de. Så då visade jag 
dem att om de skriver ”förintelsen” – enter, så kommer det typ på plats fem ”nordisk 
motståndsrörelse, förintelseförnekare”. Så jag visade dem som ett exempel, hur läskigt det är. 
(Marita) 
 

Genom att modellera sina egna sökningar i helklass för eleverna hoppas de tre lärarna på att 
öka elevernas medvetenhet om hur sökträffar sorteras på internet, och att det inte alltid är det 
första resultatet som är det mest trovärdiga. 
 
5.1.1 Framgångsfaktorer och utmaningar i undervisningen 
Verktyg i undervisningen 
Alla	lärare är tydliga med att deras roll är viktig för att stötta eleverna i arbetet med källkritik. 
Anette, Marita och Veronica berättar att de brukar ge eleverna tips på pålitliga källor. Flera av 
lärarna ger SO-rummet och Nationalencyklopedins hemsida som exempel på sådana hemsidor. 
Yvonne är ensam om att nämna hemsidan Mediasmart, som har färdiga lektionsupplägg 
inriktade mot reklam och medier. Veronica har Skolverkets affisch ”Kolla källan”, med de 
källkritiska frågorna som nämns i bakgrunden, uppsatt på väggen i klassrummet. Även Lars 
nämner Skolverkets affisch som ett stöd i undervisningen med källkritik och visar samtidigt en 
snarlik affisch som har ett särskilt fokus på sociala medier, som han också brukar visa eleverna. 
Han berättar även att skolans elever i åk 7 och 8 årligen arbetar med att ta fram en lista om 
källkritik och nätsäkerhet, som sedan kan användas i samtal om källor med de yngre eleverna. 
Lars beskriver att han arbetar relativt fritt med arbetsområdet källkritik i samhällskunskap, utan 
styrning från läromedel, och att han använder filmer och instruktioner på nätet som stöd. Ett 
exempel på ett sådant verktyg är Metros projekt Viralgranskarna, som innehåller filmer som 

																																																								
1 Flashback Forum är ett svenskt internetforum med över en miljon medlemmar.  
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Lars berättar att eleverna tittar på och sedan diskuterar de innehållet i helklass. Bland annat 
berättar han om en film där ett ”nättroll” intervjuas om varför hen ”trollar” på internet, något 
Lars menar ger upphov till intressanta diskussioner med eleverna. 
 
Källkritiska resonemang 
Lärarna resonerar alla kring de källkritiska frågorna vad, vem, hur, när och varför när de 
beskriver sin undervisning i källkritik, och menar att de pratar om dessa när eleverna arbetar 
med olika källor i SO-ämnena. Yvonne lägger särskild vikt vid att eleverna ska lära sig att 
fundera på vem som publicerat någonting och vad denne har för baktanke, eftersom det är 
någonting hon ser som en utmaning för eleverna. Hon menar att de har bråttom och att de inte 
tar sig tiden till att reflektera och vara kritiska. För att få eleverna att reflektera kring vilka källor 
de använder brukar hon be dem att skriva ned var de hämtat sin information, och hon är i och 
med det den enda läraren som uttryckligen säger att hon ber eleverna redovisa sina källor. ”Om 
de skrivit något som de inte kan spåra tillbaka, och säger ’jag har hittat det på internet’, kan jag 
säga: ’ta bort det, skriv om, och skriv så att du vet var du hittat informationen’”, förklarar hon. 
De andra lärarna menar emellertid att de noterar var eleverna hämtar sin information, antingen 
för att de själva delat ut den till eleverna genom länkar eller utskrifter, eller för att de cirkulerat 
runt i klassrummet under arbetets gång.  
 
Läsning av långa texter 
Samtliga lärare beskriver att eleverna har svårigheter med att läsa långa texter. Både Anette och 
Marita uttrycker det som att eleverna inte ”orkar läsa”, vilket ger dem problem när de ska välja 
ut den information som är viktig.  
 

Det är ju utmaningen med barn nu, att få dem att orka läsa långa texter. För de vill hellre 
konsumera bilder, och då går det ju fort, och då plockar man ut sin egen fakta eller sina egna 
tankar ur en bild. En bild kan säga mer än tusen ord, men inte fakta .... Det ska bara klickas 
och zappas och svajpas runt. Kommer man till en sida där det bara är text, då tänker de flesta 
bara: ”åh, jobbigt” och så svajpar de förbi, och så ser de bilder. Och då drar de några konstiga 
slutsatser ur en bild, som dessutom kan vara manipulerad. (Marita)  

 
Marita kopplar elevernas svårigheter med uthållighet till tidsbrist, och menar att hon inte hinner 
låta eleverna söka sig till de rätta hemsidorna på egen hand. Hon säger att de är luststyrda och 
att hon därför inte kan lägga ned tid på att låta dem ”hitta dit själv” till trovärdiga källor. ”Då 
har de varit inne på tusen andra sidor och då har det gått två lektioner. Det har man inte tid 
med”, säger hon. Här finns en likhet med Lars tankar kring att låta eleverna söka källor på egen 
hand: ”Det är ett fruktansvärt slöseri med tid att söka information på nätet hela tiden”, säger 
han. Han menar att eleverna lätt tröttnar och tappar fokus på arbetet när de själva ska söka fakta, 
vilket leder till att mycket tid går förlorad. I de fallen förespråkar Lars att eleverna vänder sig 
till läroboken för att söka fakta. Även Veronica uttrycker en utmaning i att eleverna lätt hamnar 
på sidospår i sin informationssökning, och menar att de har svårigheter med att fokusera på det 
de egentligen skulle leta efter från början. Hon resonerar på följande sätt kring elevernas 
förmåga att välja ut relevant information: ”Det blir så otroligt mycket. De har lite svårt att sålla, 
faktiskt. Och där får man ju hjälpa dem också, att försöka ’tratta ner’”. Anette menar att en del 
elever har svårt att förstå texter de läser på internet, och att hon därför måste hjälpa dem att reda 



	

	 30	

ut innebörden. Hon uttrycker att svårigheten ligger i att det är flera steg som ska uppnås när de 
ska hitta information, sålla och därefter resonera kring om den är användbar eller inte. De elever 
som har svårt att läsa långa texter stöter på problem redan i det första steget. 
 

Vissa klarar det bra, de som har förmågan att sortera och sovra och tänka: ”är det här sant eller 
inte?”. Medan andra är uppe på någon blå planet och funderar inte alls över saker och ting, om 
det är sant eller inte. (Anette)  

 
Att textläsningen utgör ett hinder för eleverna i deras utveckling av källkritiskt tänkande hyser 
Marita inget tvivel om. Hon pratar om läsning som grunden till förmågan att jämföra olika 
källor. ”Annars kan du ju aldrig jämföra, du orkar inte jämföra då. Den fakta som du har och 
vill jämföra, den kanske du inte hittar förrän långt, långt ner (i texten)”. Samma utmaning 
understryks hos Veronica, som ser Wikipedia som en problematisk källa med motiveringen att 
texten är för avancerad för eleverna – någonting som nämns även hos Lars. De anser båda att 
textens omfång gör det svårt för deras elever i åk 4 att plocka ut relevant fakta. Lars menar att 
det finns en övertro på internet som medel för informationssökning, eftersom de allra flesta 
hemsidor är skrivna med vuxna som målgrupp. Därför vänder han sig i första hand till 
läromedlen, eller för åldern anpassade faktaböcker, som är mer begripliga för eleverna. Lars 
framhåller särskilt elevernas ordförråd som en hindrande faktor för att de ska kunna utveckla 
ett källkritiskt tänkande. 
 

Ordförståelsen hindrar dem. Det är väldigt svåra ord i texterna som ställer till det. De får ju 
hela tiden hålla på och fråga om ord, och ord, och ord. Och när de slutar fråga, då blir jag 
orolig, för då betyder det att de skriver av orden utan att förstå vad de betyder. (Lars) 

 
Han säger att bristen på ordförståelse ställer till det för eleverna såväl i åk 4 som åk 6, och 
menar att lösningen vore mer åldersanpassade texter på internet. Detta lyfter Lars som den stora 
utmaningen med att undervisa i källkritik på internet. Av samma anledning föredrar Veronica 
att eleverna använder Nationalencyklopedins hemsida, eftersom det där finns möjlighet att välja 
texter på olika nivåer. Hon kan på så vis hjälpa eleverna att söka information på en nivå som är 
lämplig för den enskilda eleven.  
 
Anette, Lars och Veronica pratar återkommande om att läromedlen inte ska underskattas som 
stöd för informationsinhämtning, eftersom texterna i böckerna är anpassade till elevnivå. ”Vi 
har ju jättefina läromedel. Och för de fyror jag har nu så räcker den fakta som finns där, kan jag 
tycka. Den är tillräcklig för dem att läsa och ta in, kunna omvandla och skriva med egna ord”, 
säger Veronica. Anette uttrycker en oro för att digitaliseringen ska medfölja att läromedlen väljs 
bort till förmån för informationssökning på internet, vilket hon ser som problematiskt ur såväl 
en tids- som kompetensaspekt. 

 
Till slut kanske vi bara blir hänvisade till att: ”ja men ni har ju digitala verktyg, all information 
finns där ute, vi behöver inte köpa in några läromedel”. Då hamnar vi ju i en situation där jag 
som lärare hela tiden måste kolla av vad som är sant och vad som stämmer. Det blir inte helt 
lätt bara för att vi blir digitaliserade, det kommer att ställa ganska stora krav på oss. Det är inte 
så ”bara” det där med att hitta vettiga läromedel eller saker till elever. Vilken ålder är de, hur 
mycket kan de sedan innan, hur mycket förstår de? Är de högpresterande, väldigt blandade 
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eller är det många lågpresterande elever? Det är jättemånga parametrar som avgör. (Anette) 
 
Läromedlet beskrivs här som ett viktigt stöd som hjälper att lägga grunden för undervisningen. 
Anette menar att de elever som har svårt att både söka, sålla och reflektera kring huruvida 
informationen är användbar eller inte får ett bättre stöd när de läser text i en lärobok än på 
internet, och får medhåll från såväl Lars som Veronica.  
 
Sökprocessen 
Marita och Yvonne pratar om kunskap inom sökprocessen som en viktig förutsättning för att 
kunna vara källkritisk. Yvonne återger ett elevexempel från en historielektion där hon tagit fasta 
på detta. 
 

I dag var det en elev som sa: ”du pratar om hovet hela tiden, men hovet är ju en arena i 
Stockholm”. Då måste man tänka lite också, vad kan det vara? Om vi jobbar med 1600-talet, 
då kanske man måste skriva ”hovet 1600-talet” för att få rätt svar. Det kan ju också vara så att 
om man bara skriver ”hov”, då får man upp information om en hästhov. Hov och hov kan ju 
ha olika betydelse. Det handlar mycket om vad man använder för sökord för att snäva in ett 
område, att lära sig att söka. Och att få dem att tänka efter vad som är rimligt. (Yvonne)  

 
Hon berättar att hon därefter lyfte frågan inför klassen och visade eleverna på projektorn hur de 
kan gå tillväga för att få olika sökresultat för samma ord, som återgivet ovan. En medveten 
strategi som hon använder är att ta fasta på elevernas frågeställningar, eftersom de ofta ställer 
frågor som hon själv inte reflekterat över. Även Anette ger exempel på hur hon fångar upp 
elevernas tankar som utgångspunkt för samtal kring källkritik. ”Det märker jag, att de är oroade. 
’Herregud, hur kunde de göra så där i USA?’ Mycket sådana frågor kan man få. ’Och hur blir 
det här hos oss då?’ Ja, hur blir det här hos oss?”, reflekterar hon. Marita betonar vikten av att 
träna eleverna i olika lässtrategier, framför allt att sökläsa, som en förutsättning för att de ska 
kunna jämföra texter. När hon beskriver processen att sökläsa använder hon begreppen 
nyckelord och rubriker för att synliggöra för eleverna hur de ska leta sig fram i texter. När de 
identifierat de betydelsebärande orden blir det lättare för dem att nå till kärnan och därmed 
kunna jämföra olika källor. Marita menar att detta är en lässtrategi som kräver övning, precis 
som lässtrategier i traditionella medier. Att jämföra olika källor och se om de stämmer överens 
är en strategi som både Anette och Marita nämner som framgångsrik i arbetet med källkritik. 
 

Som vuxen måste man ju hjälpa dem. Och då brukar jag säga: ha alltid tre källor, och jämför 
dem. Är det en källa som pekar åt ett annat håll, och de andra två är jämbördiga, då kan man 
lita på det som blir liksom ”majoritetsfakta”. (Marita)  

 
Samtliga lärare beskriver läsning, särskilt av omfattande texter, som en förutsättning för att 
eleverna ska utveckla sina källkritiska förmågor. Inte minst elevernas förmåga att värdera 
huruvida källan är trovärdig eller inte nämner lärarna som en stor utmaning i arbetet med 
källkritik. Majoriteten av lärarna motiverar problematiken att värdera källor med att eleverna 
har bråttom och snabbt vill vidare till nästa steg, och att de således sällan reflekterar kring 
huruvida källan är trovärdig eller inte. 
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5.2 Lärarnas uppskattningar av elevernas källkritiska förmågor  
Anette och Marita menar att eleverna generellt är väldigt medvetna om källkritik. Marita är den 
enda som tydligt uttrycker att hon känner sig trygg med att klassen vet vad det innebär att vara 
källkritisk eftersom de har pratat mycket om det, men understryker samtidigt att det är en sak 
att vara medveten om begreppet och en annan att faktiskt vara källkritisk i praktiken. Där menar 
hon att det finns skillnader, ”som i allt annat, det är några som är väldigt duktiga”, vilket även 
Anette och Veronica uttrycker. Anette beskriver dock, till skillnad från de andra, att hon ser en 
stor skillnad mellan de som utvecklat sina källkritiska förmågor och de som inte har det.  
 

En del kommer inte att fixa det. Det tror jag även att vi ser i vår omgivning, att en del inte har 
den möjligheten. De kan inte få ihop de där bitarna som man måste kunna i dag, att både 
analysera och dra slutsatser. Och det är ju mycket av det som står i läroplanen att de ska kunna 
i dag, och det är ganska svårt. Man måste öva mycket på det. (Anette) 

 
De övriga tre lärarna skiljer sig från Marita och Anette, i och med att de generellt skattar 
elevernas källkritiska förmågor som svaga eller varierande. Veronica förklarar det med att hon 
tror att hennes elever ”inte är där ännu, rent mognadsmässigt”, men hon känner sig trygg med 
att de kommer att nå dit så småningom. Hon berättar att hennes elever haft svårigheter som 
grupp, och att hon i första hand fokuserar på att skapa ett gott klassrumsklimat. När klassen 
som helhet blivit mer trygg tror Veronica att de kommer att ha bättre förutsättningar att ta nästa 
steg i sitt lärande. Yvonne och Lars återger liknande svar, där båda uppskattar att eleverna har 
svaga kunskaper inom området när de börjar åk 4. Yvonne menar att förmågan att tänka kritiskt 
skiljer sig från individ till individ, och att eleverna påverkas av hur föräldrarna pratar om 
källkritik hemma. 
 

Det är klart att de får med sig hemifrån också… En del föräldrar har koll på vad barnen gör 
och andra släpper sina helt fria. Det får man ju höra av barnen: ”ni är så noggranna i skolan, 
hemma får jag göra vad jag vill!”. Då brukar jag svara: ”ja men nu är du inte hemma, utan du 
är i skolan, och här har vi ett ansvar att lära er vad ni ska lita på och inte”. (Yvonne) 
 

Lars pratar också om föräldrarnas påverkan på eleverna och menar att det är sällsynt att eleverna 
har förkunskaper inom området när han tar emot dem i åk 4. ”Det är någon enstaka här och där 
som… Inte har hört ordet, kanske, men som förstår vad man pratar om för att man pratat lite 
om det hemma”, säger han. Vidare säger Lars att källkritik har blivit en ”ren skolfråga”, och 
hoppas att det i framtiden kommer att ställas högre krav på föräldrarnas ansvar, eftersom han 
menar att de har en lika viktig roll som skolan i att stärka elevernas källkritiska tänkande. 
 
5.3 Elevernas beskrivningar av källkritik i undervisningen 
Metoder och strategier 
I samtliga elevgrupper berättar eleverna att de brukar få tips på källor som deras SO-lärare 
bekräftat som trovärdiga. Några sidor som nämns återkommande är Nationalencyklopedin, SO-
rummet och Unga fakta. Maritas och Veronicas elever berättar att lärarna ofta skriver ut 
information till dem, medan de tre övriga elevgrupperna pratar om att lärarna ger dem 
rekommendationer på hemsidor att besöka i sin informationssökningsprocess. En majoritet av 
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eleverna litar på att den fakta deras lärare tilldelar dem är ”källgranskad” och ”pålitlig”. Maritas 
elever beskriver att hon brukar cirkulera i klassrummet när de söker information i SO-ämnet 
och titta på vilka hemsidor de använder. Maritas elev (2) säger: ”Om hon ser att någon är på en 
sida som inte brukar vara så bra så säger hon typ ’ja den där var inte bra’”. Veronicas elev (2) 
säger att de visar upp för henne efterhand vad de skrivit, och att hon ”rättar dem” om det är 
någonting i texten som inte verkar rimligt. Veronicas elev (4) är den enda som beskriver att 
deras lärare ibland modellerar för dem hur de ska göra när de söker texter.  
 

Vi brukar jobba tillsammans, att hela klassen jobbar tillsammans fast inte i samma takt, då 
brukar hon hjälpa oss. Då brukar det först vara genomgång, och så visar hon: ”om ni söker på 
ett ord, så går ni ner, klickar på den länken, scrollar ner och så hittar ni”. (Veronicas elev, 4) 

 
Både Anettes och Maritas elever beskriver att en strategi de använder för att avgöra om 
någonting de läser är pålitligt eller inte är att använda flera källor och jämföra dem, till exempel 
att jämföra texter från tre olika hemsidor. De båda grupperna uppvisar även liknande 
resonemang kring hur de bedömer en källas trovärdighet utifrån ett antal frågor. Maritas elev 
(1) säger att det finns fem källkritiska frågor att förhålla sig till: vem, vad, hur, när och varför. 
Anettes elev (2) nämner en liknande strategi, men kallar den för ”tre råd för att veta om det är 
sant eller inte”: vem som har skrivit en text, när den är skriven och hur hemsidan ser ut. En 
annan elev tillägger: ”Det första man ska göra är att kolla med andra om det är sann fakta, med 
någon vuxen eller någon som är professionell i det sammanhanget” (Anettes elev, 4). Även en 
av Yvonnes elever (4) berättar att de tittar på när texten senast uppdaterades och vem som 
skrivit den, något som problematiseras av en av de andra eleverna: 
 

Fast det är ändå lite så att när man tittar på vem som har skrivit den, och så står det typ ”Niklas 
Lindberg”. Man bara, vem är det? Det är ju liksom fortfarande, Niklas Lindberg, är det en 
pålitlig person eller inte? Det är fortfarande svårt att veta. (Yvonnes elev, 2)  

 
De återkommer emellertid till de källkritiska frågorna senare och berättar då att de i 
undervisningen brukar titta på vad syftet är med hemsidan och resonera kring om de som står 
bakom hemsidan vill göra reklam, uttrycka en åsikt eller berätta fakta. Lars och Veronicas 
elever ställer inga källkritiska frågor i sina resonemang kring att avgöra en källas trovärdighet.  
 
Ingen av eleverna måste regelbundet redovisa sina källor i skrift. Däremot beskriver samtliga 
elever att deras lärare brukar fråga dem vilka källor de använt, antingen under arbetets gång 
eller efteråt. Anettes elev (2) berättar att de i historia nyligen gjort ett arbete om medeltiden där 
de för första gången varit tvungna att redovisa källor, men menar att det ”är ju alltid bra att 
berätta vilka källor man använt”. Liknande beskrivningar ges av Yvonnes elever, som berättar 
att de allt som oftast ges instruktioner att skriva i sina arbeten vilka källor de använt. Lars elever 
säger att det förekommer att han frågar dem i samband med redovisningar vilka källor de 
använt, men att det inte är något krav att redovisa var de fått informationen ifrån. 
 
Yvonnes elever belyser vikten av att använda rätt sökord. En elev berättar att de tidigare arbetat 
med djur och deras hjärtan och att de stötte på svårigheter när de sökte på djurets namn + hjärta 
på Google, eftersom många av sökträffarna föreställde animerade djur med hjärtan i stället för 
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de verkliga djuren. En annan elev (3) säger: ”Ibland kan det vara riktigt svåra hemsidor som 
man verkligen inte förstår. Då får man söka lite mer och prova olika sätt att söka på, och till 
slut kanske man hittar något bra”. Ytterligare en elev (2) ger exempel på en strategi som kan 
hjälpa till i sökprocessen: ”Ibland kanske man till och med får söka på engelska för att få fram 
information, och sedan läsa det på en engelsk sida och översätta det”. De är den enda grupp 
som framhåller sökorden som viktiga när de söker information.  
 
Anettes och Maritas elever beskriver att de i SO-undervisningen har pratat om hemsidor, reklam 
och ”sanna och falska nyheter”. Maritas elev (3) ger exempel på hur hon plockar in 
omvärldshändelser i undervisningen och kopplar dem till källkritik. 
 

Vår lärare sa att det var någonting om julbelysning i Jönköping, eller något… Och då hade 
folk från andra länder fått reda på det och typ överdrivit och sagt att det var för att muslimerna 
inte skulle bli arga eller någonting. (Maritas elev, 3) 
 

Liknande berättelser om omvärldsnyheter och källkritik återges av Anettes elever. Lars och 
Veronicas elever pratar mycket lite om källkritik i SO-undervisningen, vilket sannolikt beror 
på att lärarna ännu arbetar implicit med källkritik i dessa klasser. Yvonnes elever sticker ut som 
den enda grupp som pratar om källkritik som någonting besvärligt. ”Det är liksom som att man 
har källkritiken i huvudet, så det känns onödigt att de [lärarna] ska säga ’kom ihåg källkritik’ 
hela tiden”, förklarar Yvonnes elev (1). De andra eleverna instämmer i att de redan har god 
kännedom om källkritik och att deras lärares återkommande påminnelser om att vara 
källkritiska blir upprepande.  

 
Äkthet och Källans förutsättningar 
På frågan om vilka källor de anser vara trovärdiga svarar flera elever SVT, SO-rummet, större 
tidningar och Nationalencyklopedin. Det motiveras med att det är källor som är granskade och 
välkända och därmed har en hög trovärdighet. Wikipedia är en källa som nämns som mindre 
trovärdig hos Anettes, Maritas och Yvonnes elever, eftersom vem som helst kan skriva där. 
Samtidigt berättar de tre elevgrupperna att de använder Wikipedia eftersom sidan är 
innehållsrik. ”Det står ju om allting. Alla vet vad Wikipedia är och alla är inne där flera gånger 
om året och läser”, säger Anettes elev (4). De tre grupperna menar att eftersom det är en stor 
sida måste den bli källgranskad i viss mån trots att informationen förändras. Yvonnes elever 
anser att texterna är välskrivna och förstår inte vilka sidor de ska välja i stället för Wikipedia, 
men har förstått att de bör förhålla sig kritiska till informationen som ständigt föränderlig. 
Veronicas och Lars elever uppvisar en likhet i att de är de enda som inte förhåller sig kritiska 
till Wikipedia, utan menar att det är en pålitlig hemsida. Lars elever är medvetna om att 
Wikipedia har ett användargenererat innehåll, men tycks inte se det som något större problem. 
”Wikipedia tycker jag att man kan lita på”, säger en elev (2). Veronicas elever framhåller 
emellertid en annan kritisk aspekt av Wikipedia, som inte lyfts hos någon av de andra 
grupperna, nämligen textens omfång. De menar att det är tidskrävande att läsa igenom långa 
texter för att hitta den information de söker.  
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5.4 Elevernas beskrivningar av hur de värderar källor 
Begreppet källkritik 
Eleverna uppvisar en samsyn kring begreppet källkritik, där definitionen av källkritik som en 
värdering av vad som är sant och falskt återkommer i samtliga grupper. Anettes och Maritas 
elever nämner båda nyheter i definitionen av begreppet källkritik. Anettes elev (1) säger: ”Jag 
tänker på sanna och falska nyheter. Fake news och sånt där”. Maritas elever resonerar kring 
begreppet källkritik och vad det innebär genom att prata om tidningar. ”Jag tänker på tidningar, 
för de har sann fakta, och de har säkert källgranskat ganska mycket innan de skriver saker i 
tidningar”, säger Maritas elev (1). Veronicas elever är till en början osäkra kring begreppet 
källkritik men en elev (1) resonerar sig fram till ordets betydelse. ”Jag tänker… Det är svårt att 
förklara, men jag tänker liksom källan till kritiken. Det är källkritik. Du tänker typ: är det här 
sant eller inte?”. Därefter följer de andra elevernas tankegångar. ”Jag tänker också så, om det 
är rimligt att någonting kommer hända, eller om man söker på någonting och så kanske det är 
någonting som inte är rimligt”, säger Veronicas elev (2). En tredje elev (3) ger ett exempel: 
”Det är som med fake news, man måste tänka om det är sant eller inte”. Även Lars elever ger 
en något mer bokstavlig beskrivning av ordet, där en elev (2) säger: ”När jag hör ordet källkritik, 
då tänker jag på något dåligt, eftersom kritik inte är ett positivt ord”. En annan elev säger: 
 

När jag tänker på källkritik, då tänker jag på att man har som en bok i hjärnan, att man vet 
liksom, vad allt är. Man ska liksom veta att det är just det, att de inte skriver fel eller något 
som inte hänt, eller något som inte finns. (Lars elev, 1) 

 
Yvonnes elever pratar om källkritik som ett begrepp de tröttnat på eftersom de så ofta 
återkommer till det i undervisningen, men beskriver att det handlar om värdering av källor och 
vad som är trovärdigt och inte. Maritas elever återkommer flera gånger till begreppen 
”trovärdig” och ”källgranskad”, och är de enda som använder det senare begreppet när de pratar 
om källkritik.  
 
Vikten av källkritik 
På frågan om det är viktigt med källkritik motiverar några av elevgrupperna sina resonemang 
med exempel de själva sett på internet och sociala medier. 
 

Maritas elev (1): På en sida kan det ju stå så här: ”det kommer bli översvämning i morgon”. 
Maritas elev (3): Och på en annan kan det stå: ”jorden kommer gå under”.  
Maritas elev (1): Ja, och om man inte källgranskar då kommer det ju spridas rykten, och då 
kommer alla tro på det direkt. 
Maritas elev (3): Till exempel i höstas gick det runt att jorden skulle gå under, men… Det var 
ju ingen som hade kollat upp var det kom ifrån.  
Maritas elev (1): Ja, och 2012! 
Maritas elev (3): Det var ingen som hade kollat upp det. 

 
Även Anettes och Veronicas elever pratar om att de i höstas nåddes av ryktet att jorden skulle 
”gå under” på sociala medier. Anettes elever drar, likt Maritas, paralleller till året 2012 och 
tidigare rykten om en stundande undergång.   
 

Anettes elev (4): Det kom ju en film till och med, 2012, om att jorden skulle gå under. Det 
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trodde ju många på, men det har ju inte hänt ännu. Men om jag var lika gammal som jag är nu 
2012, då skulle jag inte tro på det.  
Anettes elev (1): Det var för något tag sen, i september tror jag att det var, då var det prick ett 
datum när jorden skulle gå under. Då var det ju alla som skrev det, Nyheter 24 och allting, och 
det spreds överallt. Men det var ju inte sant.  

 
Eleverna motiverar vikten av att vara källkritisk i relation till ryktet, eftersom det annars kan 
sprida rädsla och oro. Veronicas elev (3) tror att det är forskare som står bakom dessa rykten 
och möts inte av några protester från de övriga i gruppen. Eleven menar emellertid att det inte 
är trovärdigt att sådana rykten stämmer, såvida det inte finns väldigt tydliga bevis för det. ”Om 
det är så att typ alla har forskat om det, och att man ser någonting komma mot jorden, då kan 
man tro på det”, säger Veronicas elev (3). Även Lars elever pratar om risker med att sprida 
falska nyheter som någonting som kan sprida rädsla och oro. 
 

Om någon skulle säga att Vladimir Putin säger att han tänker bomba USA, då kommer ju 
Donald Trump kanske tro på det och då kanske han bombar Ryssland för ingenting. Så det kan 
hända dåliga saker om man säger fel. (Lars elev, 2)  

 
En annan elev drar paralleller till den egna vardagen och menar att spridda felaktigheter kan 
skapa problem även för dem i skolan. ”Det är som vanliga bråk på rasterna, att man säger en 
liten grej och uppfattar fel. Då kan det bli ett jättestort bråk av det, fast man bara missförstått”, 
säger Lars elev (1). Yvonnes elever resonerar annorlunda än övriga grupper, och anser inte att 
källkritik är viktigt för dem i nuläget. De drar en tydlig parallell mellan källkritik och skola, 
och menar att det inte är särskilt viktigt att vara källkritisk när de endast ska redovisa 
informationen inför klassen. ”Men när man blir äldre och ska hålla ett tal inför 100 personer, 
då är det väldigt viktigt att man har rätt information”, säger en elev (2).  
 
Trovärdighet 
När Maritas elever resonerar kring hur de kan veta om någonting är sant eller falskt pratar de 
om vilka kunskaper de har om ämnet sedan innan. Maritas elev (2) säger att om det står att 
björnen sover på sommaren och läsaren vet att det inte är sant så är det enkelt att avfärda källan 
som mindre pålitlig. Maritas elev (4) säger att det ibland kan vara svårt att veta om en källa är 
sann eller falsk, ”om man skriver om björnen och det står att den heter något så här konstigt på 
latin, då vet man ju inte om det är sant”, och syftar på att hen inte kan läsa på latin. Veronicas 
elever pratar också om förkunskaper i relation till sin förmåga att bedöma en källas 
tillförlitlighet, men drar mer vardagsnära paralleller och vilka konsekvenser det skulle kunna 
medföra att läsa felaktig fakta.  
 

Veronicas elev (1): Om jag ska googla på någonting, och så vet jag inte alls hur det är på 
Island, och så kommer det upp att ”det är jättevarmt på Island”. Då tror jag kanske på det, för 
jag har ju aldrig varit på Island, jag vet ju inte hur klimatet är där. Och så åker man på en resa 
och så är det jättekallt där. 
Veronicas elev (2): Och tänk, så har man inte med några kläder!  

 
Även Lars elever beskriver hur de använder förkunskaper för att avgöra om någonting är sant 
eller inte. En elev (2) ger som exempel att om det står att Sverige är lika litet som Luxemburg 
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på en hemsida går den snabbt att avfärda som mindre pålitlig om man vet hur litet Luxemburg 
är. Anettes elever har en relativ tilltro till sin förmåga att bedöma källor och menar att de, 
eftersom de går i åk 5, har ”hyfsad koll” på vad de kan lita på. Anettes elever är dessutom den 
enda gruppen som pratar om hemsidans namn och utseende i relation till dess trovärdighet.  
 

Namnet på hemsidan är viktigt. Om det står Flashback eller Aftonbladet. Jag menar, 
Flashback… Man hör det på namnet, och så ser man det på sidan direkt när man går in. Om 
det är ljusa färger eller om det är svart, vitt och grått. (Anettes elev, 1)  

 
De, tillsammans med Yvonnes elever, är de enda som inte resonerar kring förkunskaper när de 
bedömer en källas tillförlitlighet. De uttrycker istället att de vänder sig till välkända hemsidor. 
En av Anettes elever (4) säger att hemsidor till större tidningar, eller hemsidor som hör till 
program som sänds på tv, är pålitliga och tycks därmed inte göra någon källkritisk analys vid 
användandet av dessa. Yvonnes elever värderar också välbekanta hemsidor högt och vänder sig 
i första hand till Nationalencyklopedin eller SVT. ”Det är många som gör det där med SVT och 
Rapport, så då borde man lita på det. För att det är så många som lägger ner tid på det”, säger 
Yvonnes elev (3). Lars och Veronicas elever använder framför allt bekanta hemsidor som 
hamnar högt upp i sökträffarna, ofta Wikipedia. Lars elever menar att de snabbt kan avgöra en 
hemsidas trovärdighet genom att titta på bilder och reklam. ”När man är inne på vissa hemsidor, 
då kommer det fram nakenbilder ibland som reklam”, säger en elev (2). ”Och det är inte så kul. 
Det är inte så barnvänligt. När man tittar på Youtube kan det komma… Inte så barnvänliga 
underklädesreklamer”, instämmer en annan elev (1). Lars elever beskriver dessutom en annan 
strategi för att avgöra en källas trovärdighet.  
 

Lars elev (4): Jag brukar kolla på Youtube, och så ser jag liksom hur många som har kollat på 
klippet och hur många prenumeranter de har. Då ser man liksom om det är sant. Men om bara 
en person har kollat på det, då är det mindre chans att det är sant.  
Lars elev (2): Och så kan man kolla på hur många likes och dislikes det är. Om det är typ en 
like och en miljon dislikes, då betyder det att det inte alls är något bra. 

 
De är den enda gruppen som beskriver att de använder opinion, som gilla-markeringar och antal 
följare, som ett mått på trovärdighet.  
 
Tid 
Samtliga elever är överens om att tid har relevans för källans trovärdighet, men resonerar kring 
orsaken till det ur olika perspektiv. Maritas och Yvonnes elever utgår från forskning, och säger 
att det kan ha hänt mycket med forskningen på ett antal år och att artikel som är flera år gammal 
kan vara inaktuell i dag. En av Veronicas elever relaterar också tid till forskning och säger: 
”Om det står att Pluto är en planet, och den texten lades upp för 20 år sedan… Pluto är ingen 
planet, det är en dvärgplanet” (Veronicas elev, 1). Veronicas elev (3) instämmer och menar att 
tid spelar roll, ”för jorden förändras ju”. Alla elevgrupper resonerar kring tid och giltighet 
genom att förklara att en gammal artikel kan ge felaktiga tidsangivelser om någonting. ”Typ, 
hur många som har vunnit VM i någonting, och så är det 2018 nu och så är texten skriven 2016, 
då är det ju två VM-tävlingar mellan det”, säger Anettes elev (4). Maritas elev (4) ger ett 
liknande exempel och säger att Zlatan kan ha varit världens bästa fotbollsspelare 2012, men att 
det inte nödvändigtvis behöver stämma i dag. Ett annat resonemang om tid återfinns hos 
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Veronicas elev (2): ”Om någon har lagt upp någonting för fem år sedan, då vet man ju inte om 
det står att den är så gammal, och nu vet man inte hur gammal den är”, varpå elev 4 kontrar 
med en lösning: ”jo, om man räknar matte!”. Veronicas elev reflekterar, med ett tillsynes 
vardagsnära exempel, kring hur inaktuella nyheter kan få konsekvenser för den enskilde. 
 

Till exempel om det står så här, att en massa Youtubers eller någonting ska till ett ställe, och 
man tittar typ en vecka efter det har varit… Så kommer man dit och har glömt att titta på 
datumet och så är det ingen där. Då spelar det roll när texten lades ut. (Veronicas elev, 3) 

 
En av Lars elever berättar om ett quiz de brukar spela på internet där det kan vara svårt att svara 
på frågorna om tidsangivelser saknas. ”Om det är en fråga om hur gammal en kändis är, och 
man inte vet när quizen är skapad, då vet man ju inte hur gammal kändisen var då och då kan 
man inte veta om man har rätt”, säger Lars elev (1). Yvonnes elever reflekterar kring tid och 
trovärdighet ur en annan aspekt än forskning och vardagsnära frågor, nämligen att samhället 
förändras.  

 
Om det är något från typ 60-talet och det står: ”tjejer ska vara på det här sättet och de ska läsa 
sådana här böcker”, och så jämför man det med nutid. Om man läser en sådan text idag, då 
tänker man: ”vad är det här?” (Yvonnes elev, 1)  

 
De andra eleverna instämmer och menar att samhället är annorlunda idag än för bara några 
årtionden sedan, och att det därför är av störst relevans att använda den senast uppdaterade 
källan. Eleverna i de olika grupperna är dessutom överens om att historiska källor bör värderas 
annorlunda gällande när i tid källan publicerats. Anettes elev (2) menar att fakta från förr i tiden 
är bestående, och att det spelar mindre roll när texten är skriven om den handlar om någonting 
från vikingatiden än om det är en aktuell nyhet. Maritas elev (1) framhåller däremot att 
forskning är i ständig utveckling och att det kan ha framkommit nya upptäckter även från 
vikingatiden på senare år och att en aktuell källa därför alltid är att föredra. Detsamma framhålls 
av Yvonnes elever, som emellertid anser att ett undantag är om källan är en historisk text, 
eftersom en text från förr i tiden kan spegla dåtiden på ett mer autentiskt sätt än en modern 
sådan. 
 
Tendens och beroende 
På frågan om det spelar någon roll vem som ger information till en händelse är grupperna eniga 
om att en andrahandskälla är mindre trovärdig än en förstahandskälla. Maritas elev (1) säger: 
”Så som typ poliser och journalister brukar tänka är ju att den som har sett det är bäst. Den som 
liksom fått höra det är inte lika trovärdig”. Alla elevgrupper förhåller sig kritiska till 
andrahandskällor, eftersom det finns risk att historien förändras ju fler gånger den berättas. 
Maritas elev (3) resonerar som följer: ”Om man har hört det av typ sin farmor, som har hört det 
av sin mors systerdotter som har hört det av sin kompis, typ. Då är det ju inte lika trovärdigt. 
Då kan det ha ändrats mycket”. Eleverna menar att tillförlitligheten sänks, eftersom detaljer 
som kan vara väsentliga för historien glöms bort. ”Ju mer man berättar en historia, då glömmer 
man bort mer och mer, och så säger man något konstigt typ som man tror har hänt, fast det 
kanske inte har hänt”, säger Maritas elev (4).  Både Anettes, Yvonnes och Veronicas elever 
pratar om ryktesspridning, och drar paralleller till ”viskleken”. ”Det är som viskleken, man 
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börjar med ett ord från ett håll men det slutar sällan med samma ord”, säger Anettes elev (1). 
Veronicas elever uttrycker samma tankegångar. 
 

Veronicas elev (2): Det blir ju som ett rykte. Att om du säger något till mig så kanske jag 
ändrar på det och säger det till någon annan, som ändrar på det och säger det till någon annan 
och så går det vidare… 
Veronicas elev (1): Som viskleken, typ.  
 

Även Yvonnes elev (2) hänvisar till viskleken och hur en mening kan förändras från den första 
deltagaren till den sista. De övriga eleverna håller med och framhåller, likt övriga grupper, att 
det finns en risk att den som berättar historien lägger till detaljer eller förändrar någonting för 
att göra den mer spännande. En annan risk som lyfts fram hos flera av grupperna är att personen 
som lyssnar till förstahandskällan hör fel. ”Om du säger så här: ’Ella är dum mot mig’ och så 
hör jag ’Ebba är dum mot mig’. Då kanske jag går runt och säger att Ebba har varit dum fast 
hon är oskyldig”, säger Lars elev (2).  
 
En likhet i samtalet hos Maritas, Yvonnes och Veronicas elever, som inte uppmärksammas lika 
tydligt hos de två övriga grupperna, är digniteten hos den som förmedlar informationen. 
Yvonnes elever resonerar: 
 

Yvonnes elev (2): Om det är någon som jobbar på ett museum eller något sånt, någon arkeolog. 
Om de skriver en text om att de har hittat dinosaurieben, till exempel. Då är det mer pålitligt 
än om någon typ 30-årig man från USA skriver det på Flashback. 
Yvonnes elev (1): Och så, om det är något universitet som har forskat om någonting, då är det 
mer pålitligt än om det står: ”Kalle Karlsson skrev en text om jordbävningar…” 

 
Maritas elev (2) återkommer till forskning och menar att en forskares information väger tyngre 
än ”typ någon random människa”. Veronicas elever framhåller också att personen bakom texten 
är viktig. En elev (3) menar att ju längre ett företag varit aktiv inom ett område, desto högre är 
dess trovärdighet, eftersom de med tiden hunnit samla en stor mängd kunskap. En annan elev 
sätter ord på sina tankar: 
 

Om det bara är en främling som säger till mig: ”jag har sett en flygande daggmask”, då kan 
man ju tänka så här: ”är det här trovärdigt?”, för det var ju bara en random person som sa det 
där till mig. Men om det är en fysiker, som publicerar den här nyheten i en tidning, kanske 
inte just om en flygande daggmask, men något annat. Då är det mer trovärdigt. (Veronicas 
elev, 1) 

 
Lars och Anettes elever anser också att trovärdigheten påverkas av skribenten, men uttrycker 
inte att personens yrkestitel påverkar texten på samma sätt utan resonerar snarare kring företag 
och vinstintressen. Samtliga elevgrupper är nämligen överens om att en del personer eller 
företag kan ha fördel av att förvanska information. Det finns emellertid en skillnad i hur 
eleverna uttrycker sambandet mellan företag, där vissa resonerar kring vinklad information och 
andra kring vinstintresse. Maritas elev (1) säger att ett företag är mindre trovärdigt än en 
forskare, eftersom företaget kan ha intresse av att sälja en produkt. Veronicas elev (1) uttrycker 
liknande tankar i relation till reklam. ”Om man tittar på en reklamfilm, och så säger de: ’ta de 
här glasögonen, så kommer du att kunna se allting på samma gång!’ Då får man ju tänka: ’går 
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det här eller inte? Är det sant eller inte?’”. Veronicas, Lars och Anettes elever pratar om 
bedrägeri och falska företag, och att en köpare kan bli lurad på pengar om denne handlar från 
ett falskt företag, snarare än vilken roll företaget har i informationsförmedling. De menar att 
det är viktigt att själv ta reda på vad det är för ett företag, och menar att välkända företag 
generellt är mer trovärdiga. En av Lars elever (1) ger exempel på några trovärdiga 
organisationer, som antas förmedla oberoende information: ”Jag tycker typ Livsmedelsverket 
eller Barncancerfonden eller så… Eller kommunens hemsida”. Maritas elev (4) drar en parallell 
åtskild från de övriga när hen säger: ”Gustav Vasa överdrev också i sina texter ibland”, och 
åsyftar att personer kan ha ett personligt intresse av att förvrida verkligheten.  
 
Världsbild och kunskapssyn som tendens 
Samtliga elevgrupper är eniga om att varifrån i världen informationen kommer påverkar källans 
trovärdighet. Maritas elever pratar om nyheter och en elev (3) ger som exempel att USA:s 
president Donald Trump gjort ett uttalande om flyktingkrisen i Sverige. Eleven minns inte 
riktigt vad nyheten bestod i utan bara att informationen förvanskades och att de talat om detta i 
SO-undervisningen. Även Anettes elever pratar om den amerikanska presidenten, och en elev 
resonerar kring olika kulturella och politiska skillnader mellan länder. 
 

Om vi skriver någonting om Trump, och så skriver de i USA om samma sak, då kommer det 
att bli olika texter för man tycker ju olika. USA kan ju tycka att Trump är bra, medan vi i 
Sverige inte håller med dem. (Anettes elev, 1) 
 

Veronicas elev (4) menar att om en nyhet om Sverige skrivs i Nordkorea är den sannolikt 
förvriden, eftersom landet är en diktatur. Även Yvonnes elev (1) reflekterar kring länders 
politiska styre, och menar att Kina som har ett censurerat internet har en lägre trovärdighet i 
informationsförmedling än ett land med större demokratisk frihet. En annan av Veronicas elever 
pratar om faktatexter och uttrycker att en faktatext om ett land har högre trovärdighet om den 
är skriven av någon som har god kännedom om landet. ”Om det är en faktatext om Sverige så 
kanske det inte är rimligt om någon från England har skrivit den, som kanske aldrig ens har 
varit här”, säger Veronicas elev, 3. En elev tänker på väderleksrapporter, och menar att det kan 
leda till missförstånd om tittaren inte vet från vilket land väderleksrapporten kommer. ”Om en 
väderleksrapport från Södra Europa säger: ’idag ska vi få 30 grader varmt’, och så är man i 
Sverige där det är -30 grader kallt. Då blir det ju 60 graders skillnad!”, resonerar Veronicas elev 
(1). En av Lars elever antar en annan vinkel än övriga elever och förhåller sig kritisk även mot 
informationsförmedling inom landets gränser. 
 

Det kan ju också vara så att Sverige inte vill säga att de själva är dåliga. Att Kina kanske vet 
någonting om Sverige, som Sverige inte vill berätta. De kanske inte vill att folk ska veta det 
för att då får de färre turister och mindre pengar. (Lars elev, 4)  

 
Som helhet uttrycker elevgrupperna emellertid att det är mer trovärdigt om någon i Sverige 
skriver om någonting som hänt i Sverige, eftersom kännedom om aktuella förhållanden bör 
vara bättre för den som bor och lever här.  
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Sammanfattning 
Samtliga lärare värderar elevernas källkritiska förhållningssätt som viktigt i och med dagens 
snabbt föränderliga samhälle. Lärarna använder digitala verktyg i olika utsträckning och 
tillämpar ofta källkritik som arbetsområde i samband med att eleverna söker information på 
internet i SO-undervisningen, enskilt eller i grupp. Flera lärare framhåller läromedlen som 
bättre åldersanpassade för eleverna, och menar att eleverna har svårt att sålla bland all 
information på internet. Att det är tidskrävande att låta eleverna söka källor på egen hand 
framkommer som en utmaning. Eleverna beskrivs ofta ha bråttom, och lärarna upplever att de 
inte tar sig tid att söka information på flera olika ställen. Flera av lärarna lyfter även elevernas 
läsförståelse som ett hinder för att de till fullo ska kunna reflektera kritiskt kring 
ämnesinnehållet. Några framgångsfaktorer som nämns är kontinuitet i arbetet, att ställa 
källkritiska frågor och att vara ett aktivt stöd för eleverna genom att exempelvis ge dem tips på 
källor. En majoritet av lärarna skattar elevernas källkritiska förmågor som svaga.  
 
Eleverna resonerar på olika sätt kring de källkritiska frågorna. Eleverna i åk 4 drar fler 
vardagsnära paralleller till sitt liv, medan eleverna i åk 6 bland annat utvecklat sökstrategier 
som att söka på engelska för att utöka möjligheten att tillägna sig rätt information. Eleverna i 
åk 5, på skola 1 och skola 2, är emellertid de elevgrupper som använder flest begrepp som 
”källgranskad”, ”pålitlig” och ”trovärdig”, och tydligt framhåller vilka strategier de använder i 
sin informationssökning, bland annat att jämföra texter och ställa frågor. Eleverna i åk 4 har 
svårt att beskriva hur deras lärare pratar om källkritik i SO-undervisningen, vilket skulle kunna 
förklaras med att lärarna själva berättat att de inte har något arbetsområde riktat mot källkritik 
förrän i åk 5. Slutligen kan sägas att samtliga elevgrupper visar förmåga att resonera kring 
frågorna, som har utgångspunkt i de sju kriterierna för källkritik, men att deras referensramar 
och användning av relevanta begrepp varierar.  
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6. Diskussion 
I diskussionen presenteras först en metoddiskussion. Därefter följer en diskussion av den 
empiri som redogjorts för i resultatet.   
 
6.1 Metoddiskussion  
Den kvalitativa metod som använts i studien har både för- och nackdelar. I valet av metod har 
fördelarna emellertid ansetts överväga nackdelarna. Anledningen till metodvalet var att 
intervjuer ansågs vara det mest gynnsamma tillvägagångssättet för att besvara studiens 
frågeställningar. Genom att använda intervjuer kunde följdfrågor ställas och anpassas för att 
fördjupa de svar respondenterna gav, vilket är en av intervjumetodens stora fördelar (Bell & 
Waters, 2016). Eftersom studien ämnade beskriva olika förhållningssätt till och beskrivningar 
av källkritik i undervisningen lämpade sig dessutom en fenomenografisk ansats för 
bearbetningen av materialet. Den kvalitativa analysen kan emellertid kritiseras för att den 
medför en mer eller mindre subjektiv tolkning av respondenternas uttalanden, eftersom 
forskaren själv måste göra en viss tolkning av uttalandena i analysen (Larsson, 1986). I 
resultatet har en avvägning gjorts mellan egna tolkningar och citat, där förhoppningen är att de 
utvalda citaten ska illustrera intervjuerna på ett autentiskt sätt så att läsaren i högre grad kan 
uppskatta tolkningens trovärdighet (Patel & Davidson, 2011). 
 
En annan aspekt av intervjun som metod är intervjuarens påverkan på respondenten, någonting 
som kan bli särskilt påtagligt i en situation där intervjuaren har en överlägsen position - till 
exempel när en vuxen intervjuar ett barn (Backman et al., 2012). Av denna anledning tycktes 
gruppformen särskild lämpad för elevintervjun. Förhoppningen var att individerna skulle känna 
sig mindre utpekade när de satt i grupp, och de som kände sig mindre säkra skulle kunna 
utveckla sina svar genom att lyssna på sina klasskamrater. En annan orsak till valet av 
intervjumetod var att de inte skulle uppleva det som att de utsattes för ett ”prov” där de kunde 
svara rätt eller fel, utan att det var deras interaktion som grupp som stod i centrum för samtalet. 
Detta påtalades även för eleverna innan intervjun. Bell och Waters (2016) framhåller risken att 
en av de mer framträdande personligheterna i gruppen tar över i samtalet, men menar att det 
kan hjälpas av att intervjuaren ställer frågor för att bjuda in även de övriga gruppmedlemmarna. 
Detta hölls också i åtanke under intervjun, där följdfrågor och möjlighet att svara aktivt 
tilldelades de elever som inte valde att svara först. Upplevelsen efter intervjuerna var att de 
elever som först inte ville svara växte genom att lyssna på de andras interaktion. Med andra ord 
kan gruppkaraktären sägas ha stärkt eleverna, särskilt de som kände sig mindre säkra på sina 
egna kunskaper. Ett tydligt exempel på detta framträdde i Veronicas elevgrupp, där elev 4 på 
första frågan svarade: ”jag vet inte, jag har aldrig riktigt förstått det där med källkritik”, men 
sedan utvecklade sina resonemang efter att en annan elev beskrivit hur hen tolkar begreppet.  
 
Urvalet baserades på lärarnas behörighet och att de för nuvarande undervisar i de 
samhällsorienterade ämnena för åk 4—6. På grund av stora svårigheter att finna lärare som hade 
tid och möjlighet att delta blev urvalet ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), vilket 
innebär att de lärare som tackat ja också är de som deltagit i studien. Bekvämlighetsurvalet är 
problematiskt ur en generaliserande aspekt, eftersom det inte går att veta vilken population de 
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deltagande informanterna är representativa för. Eftersom studien hade ett särskilt fokus på 
digitala källor, vilket ännu är ett tämligen nytt område i läroplanen, finns en risk att de lärare 
som tackat ja till deltagande i studien även är de som känner sig säkra på sin undervisning inom 
området. Det är möjligt att de lärare som ännu inte implementerat den digitala källkritiken i sin 
undervisning till fullo tackat nej till deltagande på grund av detta. Detta framkom bland annat 
när några lärare uppsöktes på sin arbetsplats för att tillfrågas om deltagande. Två lärare avböjde 
då deltagande med hänvisning till skolans bristande tillgång till digitala verktyg, vilket de såg 
som en hämmande faktor för att de över huvud taget skulle kunna arbeta med digital källkritik.  
 
En enkätstudie skulle eventuellt ha kunnat bidra till en större bredd i lärarnas förhållningssätt, 
och därmed en högre generaliserbarhet av lärarkåren som helhet. Samtidigt skulle en 
enkätstudie medföra en förlust av det djupare samtal intervjuformen erbjudit. Eftersom syftet 
med studien inte varit att generalisera eller att dra några kvantitativa slutsatser betraktas urvalet 
trots allt som lämpligt, eftersom resultatet speglar lärarnas egna förhållningssätt och 
undervisningsmetoder. Att lärare från tre skolor deltagit, med olika digitala förutsättningar och 
varierade elevgrupper, bidrar förhoppningsvis till en något stärkt representativitet. Slumpen 
gjorde att lärare från samtliga årskurser 4—6 deltog, vilket också bidrar till en större variation 
i elevernas svar. Om tid och förutsättningar funnits skulle urvalet ha kunnat göras mer riktat, 
exempelvis genom att initialt genomföra en pilotstudie för att undersöka lärarnas 
förhållningssätt till digital källkritik och därefter välja ut lärare med stora variationer inför 
intervjuerna. Detta skulle eventuellt ha kunnat gynna studien, inte minst med tanke på att den 
genomförts med en fenomenografisk ansats som har till syfte att beskriva variationer i 
uppfattningar.  
 
Studiens validitet och reliabilitet påverkas av dess kvalitativa art. Begreppet validitet innebär 
en värdering av hur väl studien mäter det som den är avsedd att mäta (Patel & Davidson, 2011). 
Reliabilitet i studien innebär att mätningen i studien genomförts på ett tillförlitligt sätt. I den 
kvalitativa studien omfattar begreppet validitet hela processen, från forskarens förförståelse till 
vilket underlag som denne lyckats fånga in, trovärdighet i tolkningen, om denne lyckas 
identifiera mångbottnade svar hos informanterna samt hur väl meningen i tolkningarna 
framträder. För att säkra validitet i studien har intervjuerna föregåtts av en mängd läsning av 
litteratur på området, för att skapa en god förförståelse. För att redogöra för resultatet med hög 
validitet har eleverna benämnts med både namn på läraren och ett nummer som betecknar 
vilken elev som talar. Detta för att visa på att det inte är samma elev som gör samtliga 
uttalanden, utan att beskrivningarna ges av olika elever i gruppen. I återgivelsen av elevernas 
svar har citat ibland valts före egen tolkning, för att säkra att meningen i deras uttalanden 
framkommer. Eleverna använder i vissa uttalanden ett eget språk med uttryck och exempel som 
bedömts gå förlorade i en sammanfattning. Begreppet reliabilitet värderas också annorlunda i 
en kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ studie (Patel & Davidson, 2011). Om en 
informant intervjuas flera gånger och ger olika svar betecknas det i en kvantitativ studie som 
indikation på en låg reliabilitet. I den kvalitativa studien betraktas i stället omständigheter – den 
intervjuade kanske ändrat sin uppfattning eller tillägnat sig ny kunskap sedan den förra 
intervjun. Den unika situationen tas i högre grad i beaktande för reliabilitet i en kvalitativ 
intervju. Ett sätt att stärka validiteten i den aktuella studien vore att använda triangulering i 
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datainsamlingen, där insamling från fler instrument kunde ha stärkt de uttalanden informanterna 
gav under intervjusituationen. Exempelvis kunde observation av lektionstillfällen som berör 
informationssökning och källkritik ha bidragit med en mer djupgående tolkning av de 
beskrivningar som framkom under intervjun.   
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6.2 Resultatdiskussion 
Lärarna beskriver relativt likartade arbetssätt kring källkritik i de samhällsorienterade ämnena, 
där samtliga framför allt framhåller att det är någonting de arbetar med kontinuerligt. Lärarna 
beskriver att källkritik i historia, geografi och religion behandlar ämnesspecifika källor, som 
runstenar och religiösa artefakter. I ämnet samhällskunskap betraktas källkritik som ett naturligt 
inslag i den dagliga undervisningen, bland annat i diskussioner om nyheter. Vad beträffar den 
digitala källkritiken beskriver samtliga lärare att de arbetar med källkritik kontinuerligt i 
samband med att eleverna söker information till individuella uppgifter eller gruppuppgifter i 
historia, geografi och religion. I ämnet samhällskunskap bearbetas snarare källkritik som 
begrepp, hos samtliga lärare i studien sker det arbetet i åk 5. Lärarna förhåller sig till 
kunskapskraven i Lgr11, där det i historia, geografi och religion handlar om att söka och värdera 
information kopplat till ämnets karaktär. Likaså står att finna i kunskapskraven för ämnet 
samhällskunskap att eleverna kan söka information från olika källor och värdera källorna samt 
informationens användbarhet. I ämnet samhällskunskap är ett centralt innehåll dessutom att 
kunna urskilja budskap, användare och syfte i digitala och andra medier med ett källkritiskt 
förhållningssätt (Skolverket, 2017b). Eftersom lärarna talar om informationssökningen i 
samtliga SO-ämnen som del av deras arbete med källkritik kan sägas att det centrala innehållet 
i samhällskunskap integreras i arbetet med de tre övriga ämnena. Dessutom beskriver lärarna 
vikten av att eleverna kan förhålla sig kritiskt till information, fakta och förhållanden och att de 
utvecklar ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, någonting som belyses under 
rubriken Skolans uppdrag i Lgr11 (Skolverket, 2017b). Detta övergripande uppdrag integreras, 
enligt lärarna i denna studie, naturligt i den dagliga undervisningen i SO. De beskriver även att 
ett källkritiskt förhållningssätt i relation till olika källor kan användas som ett stöd för 
inhämtandet av djupare kunskaper inom respektive SO-ämne. Källkritiken betraktas med andra 
ord som en integrerad del av den informationssökning som sker när eleverna söker fakta för 
olika ändamål.  
 
Att det finns kontinuitet i arbetet med källkritik betonas som en viktig förutsättning för lärande 
(se Alexandersson et al., 2007; Francke & Johansson, 2016; Skolinspektionen, 2013). Däremot 
skiljer sig definitionen av kontinuerligt arbete åt mellan de olika lärarnas beskrivningar. Lars, 
Veronica och Yvonne framhåller framför allt de källkritiska frågorna, och menar att de ofta 
pratar om vem som säger någonting och varför, samt huruvida informationen är trovärdig. De 
menar att källkritik är någonting som vävs in i SO-undervisningen och att de påminner eleverna 
om att reflektera över vilken information de tillgodogör sig, ofta i samband med 
informationssökning individuellt eller i grupp. Anette och Marita lyfter likt övriga lärare också 
de källkritiska frågorna, men de drar båda fler paralleller till nyheter och omvärlden i sina 
resonemang kring källkritik i SO-undervisningen. Båda pratar om det politiska klimatet, 
begreppet fake news och kopplingar mellan de samhällsorienterade ämnena och omvärlden. De 
beskriver båda en SO-undervisning där det förekommer diskussioner i helklass om aktuella 
händelser, som enkelt kopplas till källkritiska resonemang och ett kritiskt förhållningssätt. 
Anettes och Maritas elever ger samtidigt välutvecklade resonemang kring källkritik och ger 
uttryck för den källkritiska förmågan som en grundförutsättning för att verka i dagens samhälle. 
De använder flera relevanta begrepp, som ”trovärdig” och ”källgranskad”, och talar om olika 
strategier som en förutsättning för källkritik. Att deras resonemang kring de sju källkritiska 



	

	 46	

principerna (Leth & Thurén, 2000) är välutvecklade skulle kunna motiveras av lärarnas 
förhållningssätt till begreppet i klassrummet. Francke och Johansson (2016) framhåller vikten 
av att källkritiska resonemang i undervisningen förekommer återkommande, i varierande form 
och sammanhang. Att prata om källkritik och ett kritiskt tänkande i samband med 
omvärldshändelser och relatera det till historiska skeenden, som Marita gjort när hon pratat om 
bilden på August Landmesser från andra världskriget i historieundervisningen, kan vara ett sätt 
att göra ämnet konkret och belysa begreppen i en annan kontext. Att de två elevgrupperna 
uppvisar välutvecklade resonemang kan emellertid också bero på att de är de två grupper i 
studien som senast arbetat med området ”medier” i samhällskunskap, och därmed pratat om 
källkritik relativt nyligen.  
 
Däremot finns en tydlig skillnad i förhållningssättet mellan de två grupperna och Yvonnes 
elever, som också arbetat med medier i samhällskunskap under åk 5. Den senare gruppen tycks 
emellertid inte värdera källkritik som någonting essentiellt, utan betraktar det snarare som ett 
arbetsområde som de ”redan kan” och som de tröttnat på. Deras förhållningssätt 
överensstämmer med de elever som i Skolinspektionens rapport om SO-undervisning talade 
om källkritik som ett arbetsområde de klarat av och därmed gått vidare ifrån (Skolinspektionen, 
2013). En skillnad som beskrivs i undervisningen mellan Anettes och Maritas elever samt 
Yvonnes elever är att de två första grupperna pratar om källkritik inte bara i skolsammanhang, 
utan även drar tydliga paralleller till sociala medier och den livsvärld de rör sig i utanför skolan. 
Den senare gruppen kopplar emellertid tydligt källkritik till skola och uppgifter i 
skolsammanhang.  
 
En gemensam faktor som finns hos Anettes, Maritas och Yvonnes elever är att samtliga arbetat 
med källkritik som ett enskilt arbetsområde. Alexandersson et al. (2007) menar att källkritik, 
som är ett abstrakt begrepp, måste göras konkret för att eleverna ska kunna tillämpa ett 
källkritiskt tänkande och att allmänna genomgångar kan vara svåra för dem att tillgodogöra sig. 
I denna studie speglas detta tydligt hos de yngre grupperna, Lars och Veronicas elever, som 
båda har svårigheter att definiera begreppet källkritik. Båda grupperna resonerar sig fram till 
ordets betydelse, och deras förhållningssätt till de sju källkritiska principerna av Leth & Thurén 
(2000) är mer elevnära än i övriga grupper, som drar fler paralleller till konsekvenser för 
omvärld och samhälle. Lars och Veronica motiverar elevernas, enligt deras utsago svaga, 
kunskaper inom ämnesområdet med en låg mognad och svaga förkunskaper. Om skillnaderna 
i resonemangens komplexitet beror på ålder eller att eleverna inte arbetat explicit med området 
källkritik går inte att urskilja i denna studie. I bakgrunden redogörs emellertid för en studie av 
Davidsson et al. (2007), där yngre elevers informationssökningsvanor studerats, och resultatet 
visar att eleverna har god förmåga att söka, värdera och välja källor utifrån uppgiftens 
lämplighet trots sin låga ålder. Att eleverna är flitiga användare av internet visade Svenskarna 
och internet samt Ungar & medier (se Internetstiftelsen i Sverige, 2017; Statens medieråd, 
2017). Den förstnämnda undersökningen framhåller dessutom att 80 % av barn i åldern 9—11 
år använder internet för att söka fakta och utföra skolarbete. Dessa studier understöder därmed 
det resultat som ges hos Davidsson et al. (2007), där åldern inte tycks vara någon hindrande 
faktor för eleverna i deras informationssökningsprocess. Enligt Davidsson et al. (2007) 
uppvisar lärarna en viss skepticism till internet, och ser hellre att eleverna använder böcker som 
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källor eftersom dessa anses vara kvalitetsgranskade. I denna studie uppvisar Lars och Veronica 
en liknande inställning till internet som primärkälla, inte minst eftersom båda anser att 
läromedlen i SO i högre grad är anpassade efter elevernas ålder. Båda talar om Wikipedia som 
en mindre positiv källa, eftersom mängden text är för omfattande för deras elever. Däremot 
påpekar båda att de ändå använder internet som källa i SO-undervisningen, men att de gärna 
kompletterar med nivåanpassade texter som läromedel eller lättlästa utskrifter från internet. 
Eftersom ingen av grupperna i åk 4 i denna studie arbetat med källkritik är det svårt att urskilja 
huruvida arbetssätt eller ålder är den faktor som skiljer dem från övriga grupper. Däremot kan 
konstateras att ingen av grupperna arbetat med källkritik i SO-ämnet ännu, och därtill att båda 
grupperna har större svårigheter att resonera kring källkritik som begrepp än övriga grupper.  
 
Backman Löfgren (2012) visar i sin studie om elevers historiska tänkande och 
meningsskapande i digitala lärmiljöer att eleverna använder begrepp kopplade till källkritik, 
men att de i praktiken inte förstår vad de innebär. I studien tycks eleverna tro att de haft ett 
källkritiskt förhållningssätt om de i efterhand beskriver hur de funnit källan och samtidigt 
använder relevanta begrepp, som exempelvis trovärdig. Med andra ord är det svårt att utifrån 
intervjuerna i denna studie tolka huruvida eleverna verkligen har goda kunskaper i källkritik i 
praktiken eller inte. Däremot kan sägas att resonemangen är av olika karaktär, där eleverna i åk 
4 resonerar på en mindre komplex nivå än eleverna i åk 5 och 6. Kunskapskraven i de 
samhällsorienterade ämnena handlar om att eleverna ska kunna föra resonemang kring källor 
och dess användbarhet (Skolverket, 2017b), men det finns inget uttryckligt krav på att de ska 
ha kännedom om några särskilda begrepp. Däremot kan antas att begreppen blir ett stöd i att 
resonera om, motivera för och dra slutsatser kring källorna och att på djupet förstå varför en 
källa väljs framför en annan och att resonemangen därmed kan utvecklas om eleverna har god 
förståelse för källkritik som begrepp. Att källkritik undervisas i samhällskunskap kan därmed 
stärka elevernas resonemang inte bara när de söker information på internet i samhällsämnet, 
utan även när de reflekterar kring källor i religion, historia och geografi, oavsett om källorna är 
fysiska eller digitala.  
 
Den källkritiska processen beskrivs av lärarna i studien som ständigt pågående inom de fyra 
SO-ämnena, både när eleverna resonerar kring ämnesspecifika källor och när de söker 
information i respektive ämne. Att de grupper som arbetat riktat med källkritik uppvisar mer 
utvecklade resonemang i relation till de sju källkritiska principerna stämmer väl överens med 
det resultat som Warschauer (2007) presenterar, där det fanns en tydlig skillnad mellan datorn 
som medel för informationssökning och datorn som medel för att utveckla 
informationskompetens. Där visade sig skillnaden mellan informationssökning och 
informationskompetens vara att informationssökningen föregåtts av ett förarbete kring kritisk 
granskning såväl som informationssökning. Även i denna studie tycks ett välgrundat, riktat 
arbete om källkritik utgöra ett stöd för elevernas förmåga att resonera kring källors betydelse 
och användbarhet.  
 
Nilsson (2002) framhöll i sin studie om elevers ”forskningsrapporter” att förförståelsen var den 
största skillnaden mellan de elever som endast återberättade information och de som använde 
informationen för att dra slutsatser. I denna studie resonerar Maritas, Lars och Veronicas elever 
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kring förkunskaper och hur dessa kan hjälpa dem avgöra en källas trovärdighet. Någonting som 
förenar de tre lärarna är att samtliga understryker vikten av att komplettera informationen på 
internet med andra källor, som läromedel. Limberg (2013) understryker att tryckta och digitala 
källor kan samverka för att stärka elevernas förståelse för informationen de söker, en strategi 
som används av lärarna i denna studie. Att komplettera informationen på internet, exempelvis 
genom att först skapa förförståelse genom läsning i tryckta medier, skulle därmed kunna stärka 
elevernas informationssökningsprocess till att även innefatta kritisk granskning.  
 
Samtliga lärare i denna studie använder läromedel i SO-undervisningen, i mer eller mindre 
omfattande utsträckning. De digitala verktygen används framför allt när eleverna genomför mer 
omfattande uppgifter, som att exempelvis fördjupa sig i en särskild epok i historia eller söka 
information om ett land i geografi. I relation till beskrivningen av dessa fördjupningsarbeten 
framkommer en utmaning i att integrera källkritiken i informationssökningsprocessen. Ett 
snarlikt resultat återfinns hos Alexandersson (2014), som menar att elevens förkunskaper inom 
ämnesområdet utgör ett viktigt stöd när eleverna ska sortera källornas relevans. Resultatet i 
denna studie stärker därmed förkunskapens betydelse för att eleverna till fullo ska kunna 
tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt till informationssökning inom SO-ämnena.  
 
Flera av lärarna vittnar om att eleverna lätt förlorar koncentrationen och antingen väljer ”första 
bästa” hemsida, eller att de i stället börjar söka efter bilder eller någonting annat som upplevs 
som mer lustfyllt. Lärarna menar även att eleverna har bråttom och inte tar sig tiden att 
reflektera över den information de söker. Att eleverna erhåller alltför stor frihet i sin 
informationssökning är ett problem som lyfts även i tidigare studier (se Alexandersson et al., 
2007; Limberg, 1998), och Fleischer (2013) menar att för stor frihet riskerar att göra det svårt 
för eleverna att urskilja vilken information som är mest relevant. Utifrån de intervjuer som 
givits i denna studie tycks detta vara en av de stora utmaningarna för att eleverna ska tillämpa 
källkritik i praktiken i SO-ämnena. Lars, Veronica och Marita lyfter elevernas bristande 
läsförståelse som en hindrande faktor medan Yvonne och Veronica snarare beskriver att 
eleverna har en kort uthållighet i textläsningen, vilket gör att de tar snabba beslut snarare än 
välgrundade sådana. Leu et al. (2011) beskriver att utmaningen med läsförståelse i digitala 
medier är att läsaren sällan möter en hemsida och en text – snarare måste hon navigera mellan 
olika källor i sin informationssökning, vilket är en desto mer komplex process. Att texterna på 
internet ofta är multimodala ställer stora krav på läsaren (Skolverket, 2016). Detta är en 
utmaning som bekräftas av informanterna i denna studie, som ser att eleverna har svårt att 
navigera mellan hemsidor. Mullis, Martin och Sainsbury (2016) menar att en lyckad 
informationssökningsprocess föregås av en god förmåga att identifiera vilken information som 
är av störst relevans för ändamålet, någonting lärarna i denna studie noterar att eleverna har 
svårigheter med. Utifrån de beskrivningar av utmaningar som ges av informanterna tycks en 
nödvändighet vara att eleverna utvecklar sin läsförståelse i digitala medier, innan de kan 
tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt till den information de söker i SO-undervisningen.   
 
I kommentarmaterialet för ämnet samhällskunskap står att sökningar på internet har en viktig 
roll i undervisningen (Skolverket, 2017a). Detta är tydligt hos lärarna i denna studie som talar 
om internet som ett självklart verktyg för informationssökning och fördjupning av kunskaper i 
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samtliga SO-ämnen. I kommentarmaterialet belyses även vikten av att eleverna, för att kunna 
tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt, behöver erhålla strategier för detta (Skolverket, 2017a). 
Detta är någonting som lärarna i denna studie lyfter som en viktig aspekt och de beskriver att 
strategier för att bedöma källors relevans är någonting de arbetar med genomgående i samtliga 
SO-ämnen. Den källkritiska processen är inte någonting som, enligt lärarnas beskrivningar, 
betraktas som begränsad till ämnet samhällskunskap. Den beskrivs snarare som 
ämnesintegrerad i informationssökning som sker även i historia, geografi och religion, men där 
fokuseras informationssökningens innehåll mot ämnets särskilda karaktär.  
 
Dysthe (1995) poängterar det delade ansvaret mellan lärare och elev som en framgångsfaktor 
för lärande, där både lärare och elev vet vilket ansvar som förväntas av dem. Alla lärare i denna 
studie ger exempel på ett sådant delat ansvar som en framgångsfaktor, som att välja ut 
nivåanpassade texter för eleverna, att diskutera källor i helklass samt att utgå från elevernas 
egna frågeställningar. Flera av lärarna beskriver tidsbrist som en hindrande faktor, som gör det 
svårt att stötta varje enskild elev. ”När man är ensam med tjugo elever och alla sitter med varsin 
skärm, då hinner jag ju inte springa runt och hjälpa alla”, beskriver Marita. En viktig komponent 
i den källkritiska processen som går förlorad när läraren inte har tid för varje elev är att eleverna 
får möjlighet till reflektion kring den information de söker (se Alexandersson et al., 2007; 
Limberg & Folkesson, 2006). Yvonne lyfter de organiserade lärgrupperna som ett sätt för 
eleverna att utveckla sina resonemang även när hon inte har möjlighet att sitta ned och samtala 
med varje enskild elev. Genom att arbeta i grupper som består under en längre tid får eleverna 
en trygghet i det gemensamma arbetet, och lärgrupperna blir en struktur som tydliggör 
samarbetet. Yvonne framhåller lärgrupperna som framgångsrika i arbetet med 
informationssökning i SO, eftersom hon kan se att eleverna i högre grad utmanas att resonera 
kring och motivera sina val av källor i gruppen jämfört med när de söker information 
individuellt.  
 
De strategier som Yvonne, och de övriga lärarna, framhåller som framgångsrika 
överensstämmer med synen på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Samtliga lärare menar 
att arbete i grupp gynnar eleverna, och framhåller grupparbeten som en vanlig arbetsform när 
eleverna söker information på internet i de olika SO-ämnena. Att eleverna kan använda källor 
och resonera kring dess användbarhet är trots allt kärnan i de betygskriterier som rör källkritik 
i samtliga fyra samhällsorienterade ämnen i åk 6 (Skolverket, 2017b), och ett välgrundat 
samarbete i klassrummet kan därmed betraktas som en framgångsfaktor i arbetet med källkritik. 
Samarbetet som en lyckad arbetsform i arbetet med källkritik i SO-ämnena understöds av 
lärarna i denna studie. När läraren inte har tid att sitta ned med varje enskild elev blir andra 
faktorer i arbetet med källkritik desto viktigare. Att använda stödstrukturer, som tydliga 
instruktioner och stöd i såväl arbetsprocessen som kunskapsbildningen (Limberg & Folkesson, 
2006), är en sådan förutsättning. Precis som Vygotskij framhåller den mer kompetente 
kamraten som viktig för att eleverna ska lära (Säljö, 2017), belyser lärarna i intervjuerna att 
deras egen roll som vägledare i informationssökningen samt samarbetet med klasskamrater 
gynnar elevernas förståelse för källkritik.  
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Samtliga lärare ger exempel på strategier som de använder för att stötta eleverna, i enlighet med 
de scaffolding-processer som är betydelsefulla för lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
(Säljö, 2017). Marita, Veronica och Yvonne modellerar alla för eleverna hur de kan genomföra 
sökningar, Lars arbetar med diskussioner utifrån konkret material som Viralgranskarna och 
Yvonne och Anette framhåller vikten av att ta fasta på elevernas egna reflektioner. Detta är bara 
några av de beskrivningar som ges av hur lärarna stöttar elevernas lärande framåt för att 
utveckla deras källkritiska förhållningssätt i SO-undervisningen. Limberg (2013) menar att 
lärarens aktiva stöd, i form av frågor som utmanar elevens tankar, hjälper eleven att utveckla 
sina resonemang kring källor och dess användbarhet. Resultatet i denna studie stärker lärarens 
aktiva stöd som en framgångsfaktor för att eleverna ska utveckla sina källkritiska resonemang. 
 
En annan viktig strategi som kommuniceras till eleverna hos samtliga lärare är de källkritiska 
frågorna. Att ha en mer kompetent kamrat, eller lärare, som ställer frågor som belyser vad som 
är viktigt att fokusera på nämns som en god strategi för att utmana individens lärande (Säljö, 
2017). De källkritiska frågorna fungerar som en sådan belysande process där läraren, i egenskap 
av en mer kompetent kamrat, hjälper eleven att sortera vilka aspekter som bör tas i beaktande 
när de värderar information. Interaktionen mellan lärare-elev och elev-elev lyfts som essentiell 
under alla intervjuer, och lärarna beskriver bland annat genom föregående exempel hur de 
interagerar med eleverna för att vägleda dem i deras lärande mot ett mer källkritiskt 
förhållningssätt. Kontinuerlig återkoppling till eleverna är essentiellt för att informationen ska 
omvandlas till kunskap (Fleischer, 2013). Viktigt att ta i beaktande är emellertid balansen 
mellan den lärande och den mer kompetente kamraten, så att lärandet i den närmaste 
utvecklingszonen verkligen leder till utveckling för den lärande (Säljö, 2017). De beskrivningar 
som ges av lärarna kring hur de stöttar eleverna i deras källkritiska resonemang tycks vara av 
sådan karaktär att eleverna fortfarande utmanas till eget tänkande, men huruvida lärarnas stöd 
är på en sådan nivå att det gynnar elevernas lärande går inte att utläsa av denna studie. Limberg 
och Folkesson (2006) framhåller att elevernas möjlighet till stöd och ansvarstagande är viktigt. 
I intervjuerna med eleverna framkommer att de upplever ett stöd från lärarna i SO-
undervisningen, bland annat genom att de ges tips på hemsidor och strategier som att ställa 
källkritiska frågor. Samtidigt anser de sig själva vara delaktiga i 
informationssökningsprocessen. Tydligt är emellertid att lärarnas syfte är att ge eleverna 
verktyg för att de framöver ska kunna resonera kritiskt kring olika källor.  
 
När lärarna motiverar varför källkritik är viktigt beskriver Marita att hon vill att eleverna ska 
lära sig att ”tänka själva”. Yvonne och Anette pratar om elevernas framtida roll som 
samhällsmedborgare i ett samhälle med ett snabbt föränderligt informationsflöde, likaså 
motiverar Lars och Veronica att eleverna måste kunna ta ställning till information de möter 
dagligen. Lärarna förhåller sig till de skrivelser i Lgr11 som framhåller att eleverna ska lära sig 
att ”orientera sig och agera i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde, ökad 
digitalisering och en snabb förändringstakt” (Skolverket, 2017b, s. 9), samt att de ska utveckla 
förmågan att ”kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att kunna inse 
konsekvenserna av olika alternativ” (Skolverket, 2017b, s. 9). Att lärarna stöttar eleverna i deras 
informationssökning idag, för att de senare ska kunna förhålla sig till information i samhället, 
kan ses som ett uttryck för att de lärandet sker i den närmaste utvecklingszonen. Vygotskij 
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(1934/1999) beskriver det som att det barnet idag kan göra med stöd av någon annan, kommer 
det imorgon att kunna göra på egen hand. Lärarnas beskrivningar av hur de arbetar med 
källkritik i SO-ämnena, genom att stötta eleverna och lyfta diskussion och resonemang kring 
källor kontinuerligt i samtliga fyra ämnen som framgångsfaktorer för lärande, stämmer väl 
överens med ett sådant synsätt på lärande.  
 
Lärarna i denna studie ger uttryck för att eleverna ofta söker information i de fyra SO-ämnena, 
men att de har desto större svårigheter att använda informationen som grund för kritiska 
resonemang.  Detta betraktas som problematiskt, eftersom värdet av internet som verktyg i SO-
undervisningen går förlorat när eleverna inte kan använda informationen de söker för djupare 
reflektion. De utmaningar som framkommer hos lärarna speglar en bild av att eleverna har en 
genomgående svagt utvecklad informationskompetens. Begreppet informationskompetens 
innefattar utvecklade strategier för effektiv informationssökning, att eleven kan sovra bland 
sökträffarna, värdera och kritiskt granska informationen, anpassa och använda informationen 
samt dela med sig av det resultat som processen resulterat i (Jämterud, 2010). Eleverna i studien 
uppvisar olika delar av informationskompetens, där Yvonnes elever visar tydliga strategier för 
effektiv informationssökning, framför allt när de pratar om hur olika sökord påverkar 
sökträffarna. De har utvecklat strategier som att exempelvis söka på engelska för att få ett 
bredare resultat i sina sökträffar och därmed större möjligheter att finna den mest relevanta 
informationen. Samtliga grupper framhåller att de generellt väljer välbekanta hemsidor som 
hamnar högt upp i sökträffarna, vilket kan betraktas som en tidseffektiv sökstrategi, men som 
däremot kan ifrågasättas i relation till en av de andra delarna av en välutvecklad 
informationskompetens; att kunna sovra bland sökträffarna. Att återkomma till samma 
hemsida, som många av eleverna beskriver att de gör med Wikipedia, kan vara en nackdel. En 
variation av källor är nämligen viktigt för att eleverna ska kunna jämföra de olika källorna (se 
Enochsson, 2001; Francke & Johansson, 2016; Limberg, 2013). Att jämföra olika hemsidor är 
en strategi som Anettes och Maritas elever använder för att avgöra en källas trovärdighet. Detta, 
i kombination med de källkritiska frågorna, är strategier för kritisk granskning som 
framkommer tydligt hos dessa två elevgrupper. Detta återspeglar lärarnas beskrivningar av 
strategier i SO-undervisningen, där de källkritiska frågorna och att jämföra källor lyfts som 
viktiga verktyg hos Anette och Marita. Yvonnes elever lyfter också de källkritiska frågorna, 
särskilt vem som skrivit texten, som en viktig faktor för att avgöra en källas trovärdighet. Även 
här speglas lärarens förhållningssätt i elevernas svar, där Yvonne framhåller vem som skrivit 
texten som någonting hon särskilt vill att eleverna resonerar kring. Lars och Veronicas elever 
resonerar inte kring några strategier för hur de granskar källor kritiskt. Däremot visar de på ett 
kritiskt förhållningssätt, bland annat när de får frågan om huruvida det spelar någon roll vem 
som ger information om en händelse och när en text publicerats. De förhåller sig bland annat 
kritiskt till reklam och andrahandskällor i sina resonemang, och lyfter opinion som gilla-
markeringar som en markör på trovärdighet, även om de inte själva uttrycker det som 
källkritiska strategier. Den sista faktorn i begreppet informationskompetens, huruvida eleverna 
kan dela med sig av informationen eller inte, är svår att analysera utifrån intervjuerna i denna 
studie. Oavsett kan sägas att samtliga elevgrupper ofta praktiserar informationssökning i SO-
undervisningen, men att de däremot i olika mån utvecklat informationskompetens. Denna 
studie stärker den bild som ges hos Warschauer (2007), som visade på hur förarbetet kring 
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informationssökning och kritisk granskning stödjer eleverna i deras utveckling av 
informationskompetens. Detta eftersom de grupper som uppvisar flest strategier och utvecklade 
resonemang är Anettes, Maritas och Yvonnes, vilka även är de som arbetat med källkritik som 
ett enskilt arbetsområde i ämnet samhällskunskap.  
 
Lärarna i studien beskriver att de stöttar eleverna i deras informationssökningsprocess, och att 
de ständigt påminner eleverna om att förhålla sig källkritiska genom att bland annat påminna 
om de källkritiska frågorna. Att stödstrukturer och tydliga instruktioner är av stor vikt lyfts som 
en viktig faktor hos Limberg och Folkesson (2006). Å andra sidan beskriver samtliga lärare i 
denna studie att eleverna ofta tillämpar källkritik när de arbetar med undersökande 
arbetsområden i SO, enskilt eller i grupp. Eleverna stärker bilden av datoranvändning i SO-
undervisningen som ett medel för faktasökning, och menar att datorn ofta används för att söka 
information till framför allt grupparbeten. Alexandersson et al. (2007) observerar i sin studie 
att eleverna söker och sammanställer fakta, men att det är mindre vanligt förekommande att de 
därefter bearbetar informationen för att förstå den på djupet. Detta är en problematik som även 
beskrivs hos lärarna i denna studie, där majoriteten upplever att eleverna söker information men 
snabbt förlorar fokus på uppgiften, vilket gör att den kritiska reflektionen går förlorad.  
 
En slutsats utifrån intervjuerna är att lärarna i högre grad använder informationssökning som 
medel för fakta snarare än ett medel för att fördjupa elevernas källkritiska resonemang. Att 
kombinera informationssökning med källkritisk granskning tycks, enligt lärarna i studien, vara 
komplext för eleverna som ofta har bråttom vidare till nästa steg. Först när eleverna har 
förförståelse för kunskapsinnehållet kan de reflektera kring det och ställa källkritiska frågor 
(Alexandersson, 2014), någonting som lärarna i denna studie lyfter som en viktig strategi. 
Kanske bör informationssökningsprocessen därför delas upp i två steg, där eleverna först får 
skapa förförståelse för ämnet och därefter arbeta explicit med den kritiska granskningen. Ett 
sådant arbetssätt stärks av ytterligare en slutsats som framkommit i studien, nämligen att de 
elever som arbetat explicit med källkritik har givit de mest välutvecklade resonemangen kring 
källkritik och dess betydelse. De har även lyft tydliga strategier för att avgöra källors 
trovärdighet, till skillnad från de elever som inte arbetat riktat med området. Att skapa 
förförståelse, dels för källkritik i teori och praktik och dels för ämnesområdet, tycks med andra 
ord vara en gynnsam strategi för att tillämpa källkritik i praktiken. Eleverna bör även ges tid till 
reflektion och möjligheter att diskutera tillsammans, eftersom kommunikation är ett essentiellt 
redskap för lärande (Säljö, 2017). Detta är någonting som lyfts även hos lärarna i studien, och 
som dessutom framkommer i gruppintervjuerna med eleverna, där de tillsammans resonerat sig 
fram till mer välutvecklade resonemang och strategier.  
 
6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 
Alexandersson et al. (2007) menar att informationssökning inte enbart bör användas som ett 
medel för att söka fakta, utan i stället betraktas som ett medel för att erhålla ny kunskap. I 
studien framkommer en utmaning för eleverna i att å ena sidan söka fakta om ämnet, och att å 
andra sidan värdera innehållets relevans. Som blivande lärare har studiens resultat givit insikt i 
att källkritik i digitala medier kräver ett välgrundat förarbete, där eleverna får förförståelse för 
såväl den källkritiska processen som för det område i SO-ämnet som eleverna söker information 
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inom. Ett källkritiskt förhållningssätt förutsätter dessutom att eleverna kan orientera sig i 
texterna på internet, vilket i sin tur kräver att de får utveckla läsförståelse i digitala medier. 
Studien visar även att ett riktat arbetsområde mot källkritik ger eleverna tydligare verktyg och 
strategier för att resonera kring källors användbarhet, vilket är en förutsättning för att de ska 
uppnå betyget E i de fyra SO-ämnena (Skolverket, 2017b). Att arbeta kontinuerligt med 
källkritiska frågor och att koppla dem till omvärlden tycks samtidigt stärka deras förmåga att 
resonera kring källor. Enligt de resultat som studien visar tycks en kombination av de två 
arbetsformerna, ett tydligt stöd från läraren och möjlighet att resonera kring källor med en 
vuxen eller en klasskamrat, vara det mest gynnsamma sättet att utveckla elevernas källkritiska 
förmågor. 
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har lärarnas förhållningssätt till och beskrivningar av källkritik i undervisning 
ställts i relation till elevernas beskrivningar av källkritik i undervisning och källkritiskt 
tänkande. Lärarna uttrycker generellt att eleverna har svaga kunskaper inom källkritik. Detta 
speglas emellertid inte i elevintervjuerna där samtliga grupper uppvisar, i olika utsträckning 
utvecklade, resonemang kring de sju källkritiska principerna som utgjort utgångspunkt för 
intervjufrågorna. Det vore därför intressant att, exempelvis genom klassrumsobservationer, 
studera elevernas källkritiska process och förhållningssätt i praktiken. Att betrakta den faktiska 
processen skulle ge ännu tydligare insikt i hur elevernas resonemang överensstämmer med 
deras faktiska informationssökningsprocess, samt var i processen de stöter på svårigheter. 
Dessa insikter skulle kunna bidra till att utveckla elevernas källkritiska förmågor i digitala 
medier ytterligare.   
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Bilaga	1	

Intervjuguide,	lärare 
 

1. Information om forskningsetiska principer 
 
2. Om läraren 
 
Berätta litegrann om dig själv, hur gammal du är och hur länge du arbetat som lärare. 
 
3. Om tillgång till och användning av internet 
 
Hur ser tillgången till datorer/surfplattor ut på skolan? 
 
Om undervisningen 
 
Brukar du ha ett särskilt arbetsområde som handlar om källkritik?  
   Om ja, i vilken årskurs och varför just då? Om nej, varför inte?  
 
Använder du några verktyg i undervisningen kopplad till källkritik?  
(Läromedel, hemsidor, film…) 
   Om ja, vilka och hur? Om nej, varför inte?  
 
Söker eleverna information på internet i SO-ämnena?  
   Om ja, i vilka situationer och hur går det till?  
   Om nej, varför inte och vilka källor används i stället? 
 
Hur ser arbetsformen ut när eleverna söker information på internet?  
(Individuellt, i grupp, i helklass) 
 
Hur skiljer sig arbetet med källkritik mellan de fyra olika SO-ämnena?  
 
Vilka strategier och arbetsformer använder du i arbetet med källkritik? 
 
Vilka strategier eller arbetsformer anser du vara framgångsrika när du undervisar i 
källkritik? 
 
Vilka utmaningar ser du, för dig som lärare, med undervisning i källkritik?  
 
Om eleverna   
Anser du att det är viktigt att eleverna utvecklar sina källkritiska förmågor?  
   Varför/varför inte? 



	

	

 
Vilka utmaningar ser du som eleverna stöter på i arbetet med källkritik?  	
 
Hur skattar du generellt elevernas källkritiska förmågor?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Bilaga 2 
 
Intervjuguide, elever 
 
1. Information om forskningsetiska principer  
 
2. Källkritik  
Vad tänker ni på när ni hör ordet källkritik?  
 
Är det viktigt med källkritik? 
Varför/varför inte?  
 
När ni arbetar med uppgifter i skolan, får ni söka information fritt eller får ni tips på hemsidor 
av er lärare?  
 
Kräver er lärare att ni redovisar era källor när ni använt internet i ett arbete? 
 
Är det lätt att hitta information på internet?  
På vilket sätt?  
 
3. Värdering av olika källor   
(Tid) Spelar det någon roll när texten ni läser publicerades?  
Varför/varför inte? 
 
(Beroende) Spelar det någon roll vem som ger information om en händelse, till exempel om 
en person själv varit med om någonting eller om den personen hört någon annan berätta det?  
Varför/varför inte?  
 
(Äkthet) Finns det bra och dåliga hemsidor?  
Om ja, vad är skillnaden på en bra och dålig hemsida? 
 
(Tendens) Är det viktigt att veta vem som har lagt ut en text eller en bild, t.ex. om 
informationen kommer från ett företag som vill sälja något?   
Varför/varför inte? 
 
(Världsbild och kunskapssyn som tendens) Spelar det någon roll varifrån i världen källan 
kommer? T.ex. om en hemsida från Kina skriver om någonting som hänt i Sverige, eller 
tvärtom.  
Varför/varför inte?  
 
(Trovärdighet) Är det lätt eller svårt att veta om en källa är trovärdig?  
På vilket sätt?  
 



	

	

(Källans förutsättningar) Finns det några hemsidor som är mer trovärdiga än andra? Vilka 
och varför?  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

Bilaga	3	
	
Informationsbrev	till	vårdnadshavare		
	
Hej! 
 
Jag heter Rebecka Källström och jag studerar till lärare med inriktning mot åk 4-6 på Luleå 
tekniska universitet. Den här terminen är det dags för mig att skriva mitt examensarbete som 
kommer att handla om lärares och elevers upplevelser av arbetet med källkritik i SO-
undervisningen, vilket jag fått möjlighet till att göra på ditt barns skola. För att få insyn i 
elevernas perspektiv på källkritik behöver jag få möjligheten att intervjua några elever, och jag 
vill därför fråga dig/er som målsman om du/ni ger ditt/ert medgivande till detta. 
 
Intervjun kommer att ske under skoltid, i grupp, med ett par elever som lottas efter att jag fått 
godkännande om deltagande från vårdnadshavare samt barnet själv. Jag beräknar att intervjun 
tar ca 20 minuter och den kommer alltså att handla om olika aspekter av hur eleverna upplever 
och beskriver källkritik i undervisningen.  
 
Intervjun kommer att dokumenteras med ljudinspelning för att jag ska kunna analysera 
resultatet, men det är endast jag och min handledare på LTU som kommer att ha tillgång till 
detta och materialet kommer att raderas så fort det skriftliga arbetet är klart. Alla uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt och ditt barn kommer att vara helt anonym, likaså kommer 
skolan att vara avidentifierad. Medverkan är frivillig och ditt barn kan när som helst välja att 
avbryta sin medverkan i intervjun.  
 
Jag önskar därför att du/ni svarar med följande information så snart som möjligt:  
 
Ditt/ert barns namn, vårdnadshavares namn samt om ditt/ert barn tillåts eller inte tillåts att 
delta i intervjun.  
 
Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig på xxx@student.ltu.se eller 
telefon, 073 xxx xx xx.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
Rebecka Källström 
	
	


