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Abstract 
Detta examensarbete syftar till att utöka kunskapen om hur svensklärare i årskurs 4–6 ser på 

begreppet källkritik när det kommer till information på internet, samt hur de väljer att gestalta 

källkritiken didaktiskt. Detta i hopp om att finna möjliga förklaringar till varför det förekommer 

brister i undervisningen av källkritik. 

   

För att kunna ge svar på detta gjordes valet att intervjua sex verksamma svensklärare i 

mellanstadiet. Intervjuerna ställdes senare i jämförelse med varandra och ur den data som 

samlades in utkristalliserade sig vissa teman som blev utgångspunkt för studiens analys, 

diskussion och slutsatser. Som teoretiska ramverk har den sociokulturella teorin på lärande, 

didaktisk teori och ramfaktorteorin använts.  

 

I studien framkom att lärarna har en bred syn på vad som ska behandlas inom undervisningen 

av källkritik, dock hämmas deras arbete av en rad faktorer, så som materiella brister och låga 

kunskaper inom ämnet. Det framgick på så sätt tydligt att lärarna inte har de förutsättningar 

som krävs för att kunna ge eleverna den utbildning som utvecklar en källkritisk förmåga inom 

ramen för information på internet. 
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Förord 

Examensarbetet som följer har under vårterminen 2019 vuxit fram med hjälp av några viktiga 

personer som jag skulle vilja rikta min tacksamhet mot. Till att börja med vill jag ägna ett stort 

tack till de sex lärare som valde att tacka ja till min intervjuinbjudan och därefter också fann tid 

att sätta sig ner och ge mig sina egna uppfattningar, ord och tankar om källkritiken. Utan er 

hade denna studie inte blivit av. Därefter vill jag tacka Ida, min trogna studiekollega som har 

gett mig respons och konstruktiv kritik likväl i detta arbete som i alla andra inlämningsjobb 

under de senaste fyra åren. Med hjälp av din breda kunskap om hur ett arbete ska skrivas har 

jag kunnat forma ett eget skriftspråk som med fördel även har kunnat användas i detta arbete. 

Vidare vill jag även tacka min mamma som alltid har lyssnat på mina funderingar i både med- 

och motgång, min sambo som har stöttat mig genom hela processen och mormor som alltid stått 

redo med en kaffekopp och lite fika när det har varit nödvändigt. Slutligen vill jag tacka min 

handledare Ingemar Friberg som löpande har gett mig respons på det jag har skrivit och guidat 

mig i rätt riktning. Tack för allt! 

 

 

 

Piteå maj 2019.  

Ida Lundström 
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1. Inledning 
Under de senaste decennierna har den svenska skolan förändrats och undervisningen har gått 

från lärarstyrd till mer elevcentrerad. Förändringen som grundar sig i att undervisningen ska 

byggas på elevers självständighet, ansvarstagande och deras egna kunskapssökande har bland 

annat lett till att elever allt oftare uppmanas att på egen hand använda dator och forska sig fram 

på internet när de söker information (Alexandersson & Limberg, 2009). Under min tid som 

vikarierande lärare och även under mina VFU-perioder är detta något jag också har 

uppmärksammat, elever släpps ofta helt fria och obevakade när de uppmanas att söka 

information på internet. De ”googlar” det ämne de vill ha information om och väljer att använda 

sig av den länk i sökresultatet som verkar passa dem bäst, utan att reflektera över om den 

information de har framför sig är sann eller inte.  

 

I dagens samhälle är tillgången till internet stor och den information som elever stöter på i olika 

sökmotorer kan komma från ett brett antal, både pålitliga, men också opålitliga källor. Elevers 

ständiga inhämtning av information i form av reklam, videoklipp, faktatexter, tidningsrubriker, 

etcetera är svår att reglera. En farhåga är att en hel generation samlar på sig en mängd 

information, omedvetet eller medvetet, som kanske inte stämmer överens med verkligheten. 

Att det är främst på internet som desinformation, konspirationsteorier och hatpropaganda sprids 

bidrar dessutom till att denna farhåga ökar i trovärdighet. Ett källkritiskt förhållningssätt utgör 

en viktig del i strategin att kunna stå emot sådan typ av information (SOU 2016:92). 

 

Inom läraryrket finns en viktig uppgift i att undervisa elever så att de skapar ett källkritiskt 

förhållningssätt och lär sig att inse konsekvenserna av vad de väljer att lita på. Skolans uppgift 

i att lära elever att söka vitt och brett för att kunna avgöra om informationen är pålitlig eller ej 

är viktig för att de inte, genom missvisande information, ska skapa separata världsbilder. Detta 

kan försvåra social tillit och sammanhållning (SOU 2016:92). Tas kunskapen att sortera och 

värdera information in redan i tidig ålder, finns nog större chans att utveckla förståelse för att 

texter och sådant som framförs som fakta inte alltid stämmer överens med verkligheten. Det 

gäller även att ge elever de metoder och verktyg som behövs för att kunna sålla bland allt de 

exponeras för på internet, vilket också återspeglas i läroplanen.  

 

I Skolinspektionens granskning från 2018 framgick att det föreligger brister i undervisningen 

av källkritik när det kommer till digitala medier. Kroksmark (1997) framhåller dessutom att 

lärarens tolkning och syn på undervisningsinnehållet och hur innehållet gestaltas tycks vara 

grundläggande för hur elevens eget förhållningssätt till ämnet utvecklas. Dessa variabler lade 

tillsammans grunden till att studiens fokus valdes att riktas mot lärarnas egen uppfattning om 

ämnet källkritik. Tanken med denna studie är att öka kunskapen om hur lärare ser på källkritiken 

samt hur de lägger upp sin undervisning för att eleverna ska få chansen att nå de mål som finns 

förklarade i läroplanen. Genom detta är förhoppningen att kunna skapa förståelse för vilka 

eventuella faktorer som kan påverka undervisningen av källkritik på internet.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om verksamma lärares syn på källkritik när det kommer 

till information på internet, hur de gestaltar detta didaktiskt samt hur de ser på de brister som 

föreligger i undervisningen av källkritik på internet.  

 

Frågeställningar  

• Hur ser lärarna i studien på begreppet källkritik? 

 

• Hur anser lärarna i studien att källkritiken kan implementeras i undervisningen? 

 

• Vad skulle kunna vara rimliga orsaker till att undervisningen av källkritik i ämnet 

svenska brister? 

 

1.2 Disposition 
Inledningsvis presenteras de avgränsningar som har gjorts i koppling till syftet och 

problemställningarna. Detta för att redogöra för vad studien har fokuserat mot och vad som har 

hållits åt sidan. Sedan följer ett avsnitt som behandlar de begrepp som är centrala för studien. 

Därefter presenteras bakgrunden som syftar till att infoga studien i ett forskningssammanhang. 

I bakgrunden presenteras både information från Skolverket och andra organisationer, samt 

tidigare forskning som anses vara relevant att luta studien mot. Efter detta följer en förklaring 

av de teoretiska referensramar som har använts, detta för att söka ge förståelse för hur det 

insamlade materialet har tolkats. Vidare beskrivs den metod som i koppling till syftet och 

frågeställningarna har använts för att få fram ett resultat. Här beskrivs bland annat förberedelser 

av studien, urvalet av respondenter, intervjuernas struktur, datainsamlingsmetod samt hur 

studiens validitet och reliabilitet har upprätthållits. Detta avsnitt har för avsikt att klargöra hur 

studien har gått till. Sedan kommer resultatavsnittet där det redogörs för det insamlade 

materialet och därefter, i resultatdiskussionen, framhålls analysen av det resultat som har 

framkommit där rimliga och möjliga slutsatser dras. Här kopplas även resultatet till de 

teoretiska referensramarna, tidigare forskning och bakgrunden. Resultatavsnittet innehåller 

även en metoddiskussion som framhåller metodens för- och nackdelar i koppling till studiens 

utfall. Uppsatsen avlutas med en presentation av de pedagogiska implikationer som studien 

anses ge upphov till, därefter tydliggörs hur syftet och frågeställningarna kan besvaras och vad 

som kan vara relevant fortsatt forskning inom samma område. Allra sist finns referenser och de 

bilagor som hör till studien.  

 

1.3 Avgränsningar 
Detta avsnitt behandlar de avgränsningar som har gjorts i denna studie. Avgränsningarna har 

gjorts för att smala ner forskningsområdet till den grad att studiens fokus hamnar på studiens 

syfte och frågeställningar.  
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Att skapa sig ett kritiskt förhållningssätt är ett uttryck som kan appliceras på flera olika nivåer. 

Det kan handla om hur exempelvis information analyseras och värderas och hur slutsatser dras 

om i stort sett vad som helst. Ett kritiskt förhållningssätt förknippas ofta med att kunna värdera 

informationskällor och i denna studie ligger fokus på att förhålla sig kritiskt till källor på 

internet. Att värdera källor ifrån litteratur, filmer, bilder, etcetera, som inte kommer från 

internet, är därför något som hållits åt sidan.  

 

Källkritiken som begrepp innehåller en mängd olika aspekter. Detta begrepp kan bland annat 

innefatta både hur informationssökning går till samt hur den information som dyker upp 

värderas. I denna studie är det värdering av information som har fokuserats. Önskvärt hade varit 

att kunna undersöka båda dessa variabler, då de är sammankopplade. Tidsbegränsningen har 

dock fått stå till grund för att avgränsa till en av dem.  

 

Studien lägger utöver detta fokus på just lärares syn på källkritik. En tanke har även funnits att 

söka ta reda på elevernas syn för att skapa sig en bredare bild av hur det ser ut i skolans 

verksamhet. Att begränsa undersökningen till lärares syn möjliggör dock en djupare analys av 

just utformning av undervisning och hur lärare resonerar kring källkritiken. Genom att hålla 

studien till lärare fanns förhoppningen att kunna tydliggöra en bild av möjliga orsaker till den 

brist som Skolinspektionen (2018) har sett när det kommer till undervisningen av källkritik.  

 

Vidare är även denna studie riktad mot årskurs 4–6 och hur källkritiken på internet framställs 

och diskuteras i koppling till just mellanstadiet. Studien berör även källkritiken i yngre och 

äldre åldrar, vilket har att göra med att skillnader mellan de olika åldrarna kan ge en tydligare 

bild över hur det ser ut i det valda fokusområdet.   

 

1.4 Begreppsförklaringar 
Enligt Patel och Davidson (2011) är begrepp den minsta byggstenen som forskare använder sig 

av. De förklarar ordet begrepp som något som både har ett idéinnehåll och omfång, där 

idéinnehållet är de kännetecken som är gemensamma för bestämningen av företeelsen. Inom 

varje vetenskaplig instans används oftast ämnesspecifika begrepp och det är av vikt att inom 

forskningen komma överens om betydelsen för de begrepp som används (Patel & Davidson, 

2011). Detta avsnitt behandlar de begrepp som anses vara relevanta att beskriva för att läsaren 

ska få en tydlig bild av vad det är som menas i denna skriftliga uppsats. 

  

Källkritik 

I denna studie har begreppet källkritik en central roll och det är ett begrepp vars innehåll kan 

uppfattas olika. Begreppet står i denna studie enbart för källkritik på internet. För att ge en 

tydlighet i vad begreppet källkritik betyder i denna studie har Skolverkets material legat till 

grund, där det framgår att källkritiken hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. Att förhålla 

sig källkritiskt innefattar enligt Skolverket att ställa sig kritisk till källan och de tipsar om att 

ifrågasätta den genom olika faktorer. Dessa faktorer nämns som: 
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– Avsändare, där det handlar om att ta reda på vem som har skrivit informationen och vem som 

har publicerat den. 

 

– Söka källans ursprung, kontrollera vilken webbadress informationen kommer ifrån, om det 

kommer från någon organisation, blogg eller spelsida. 

 

 – Är källan äkta? Försök ta reda på om det är en äkta källa, ibland finns sidor som medvetet 

försöker luras och sprida falsk information.  

 

– Vilket budskap har källan? Granska källan och försök ta reda på om det är fakta, åsikter, 

reklam eller underhållning. Jämför källor med varandra för att få en tydligare bild. 

 

– Hur ser källan ut? Är det mycket stavfel och slarvigt skriven text kan det tyda på att den är 

missvisande.  

 

– När tillkom källan? Kontrollera hur gammal källan är. 

 

– Går bilden att lita på? Kontrollera var bilden först publicerades, är den retuscherad eller 

beskuren, kameravinkeln kan påverka.  

 

– Tror du på källan? Fråga dig själv av vilka anledningar du gör det.  

 

Digitala verktyg  

Digitala verktyg används i denna studie som ett samlingsbegrepp för datorer, iPads och 

smarta telefoner. Verktyg som går att använda för att ta sig ut på internet.  

 

Respondent 

För att benämna de som medverkar i intervjuerna har begreppet respondent valts. Jacobsen 

(2017) framhåller att en respondent är en person med direkt kännedom om ett fenomen genom 

att de till exempel tillhör en viss grupp, i detta fall gruppen svensklärare i åk 4–6.  

 

Algoritmer 

Algoritmer finns överallt på internet och skräddarsyr sökresultat bland annat efter vad som har 

sökts på tidigare och var i världen sökningen görs. Dessa påverkar vad som dyker upp i  

internetflödet och informationen på internet blir på så sätt personligt anpassat efter tidigare 

internetbeteende.  

 

 

 

 

 

 

 



 5  

2. Bakgrund 
Det inledande avsnittet i bakgrunden handlar om Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”med 

inriktning mot skolors undervisning om källkritiskt förhållningssätt i grundskolan” 

(Skolinspektionen, 2018, s. 4), där det visade sig att undervisningen brister. Vidare behandlas 

vad styrdokumenten säger om källkritiken, hur den uttrycks i läroplanen samt hur den ska 

bedömas. Avslutningsvis följer ett avsnitt som, utifrån en granskning av Internetstiftelsen i 

Sverige samt Statens medieråd, redogör för internetanvändningen hos ungdomar i Sverige.  

 

I dagens samhälle är tillgången till olika källor på internet stor. Dels har vi idag större tillgång 

till information än vad vi haft tidigare men det är även enklare nu att själv skapa och publicera 

valfri information (Skolinspektionen, 2018). Enligt Internetsstiftelsen i Sverige har dessutom 

informationssökning på internet ökat under de senaste tio åren (Davidsson & Thoresson, 2017). 

Med vetskapen om att det ligger till på detta sätt kan slutsatsen dras att det källkritiska 

förhållningssättet ständigt behöver uppdateras för att elever och blivande medborgare i dagens 

samhälle ska kunna värdera information och använda den på ett riktigt sätt.  

 

2.1 Skolinspektionen 
När det kommer till att utbilda elever med målet att de ska utveckla ett källkritiskt 

förhållningssätt spelar skolan en stor roll. Det handlar om att eleverna ska utvecklas till 

informerade och ansvarsfulla medborgare, som kan värdera olika typer av information de stöter 

på. Skolinspektionen (2018) framhåller att det finns flera studier som visar att elever ofta saknar 

denna förmåga och att deras kunskaper och redskap för att värdera digitala källor och dess 

tillförlitlighet är bristfällig.  

 

Skolinspektionen gjorde år 2018 en granskning av 30 grundskolor med syftet att beskriva väl 

fungerande inslag och att visa på framgångsfaktorer inom undervisningen. Inriktningen var 

skolors undervisning om källkritiskt förhållningssätt till digitala och andra källor.  

Granskningen visade bland annat att undervisningen av källkritiskt förhållningssätt i ämnet 

svenska och analoga medier fungerar väl, men behöver anpassas så att den riktar sig mer mot 

digitala medier. Skolinspektionen (2018) påpekar här att många elever aldrig får ta del av hur 

sökmotorer på internet sorterar och leder läsaren till information som enligt olika algoritmer 

ska passa just sökaren och dennes behov. I granskningen framgår det även att undervisningen 

om informationssökning i ämnet svenska är bristfällig, vilket visade sig på drygt en tredjedel 

av de medverkande skolorna (Skolinspektionen, 2018).  

 

Skolinspektionen menar dock att det krävs mer än just kunskaper och färdigheter i 

informationssökning och källkritik för att på ett bra sätt kunna hitta och värdera information. I 

deras granskning från 2018 framhävs att det även krävs ämnesspecifika kunskaper inom det 

område där informationen söks. Denna studie involverar dock inte detta utan fokuserar enbart 

på färdigheterna i att värdera själva sökresultatet samt hur lärare undervisar om detta.  

 

Att skolinspektionen har upptäckt brister i undervisningen av källkritik i digitala medier kan 

tyckas oroväckande. Samtidigt visar internetstiftelsens undersökning från 2017 att majoriteten 
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av alla elever i mellanstadiet uppger att de har fått lära sig om källkritik på internet (Davidsson 

& Thoresson, 2017). Att de uppger att de har fått lära sig något behöver dock inte betyda att de 

känner sig färdiglärda. Det bör dock framhållas att Skolinspektionens granskning har fokuserat 

på undervisningens utformning och i vilken mån den har använts, inte på vilka kunskaper 

eleverna faktiskt har tagit till sig när det kommer till den källkritiska förmågan.  

 

2.2 Undervisningen och Lgr11 
I koppling till studien har det funnits ett intresse i att ta reda på vad Skolverket säger om just 

källkritik. I kommande avsnitt har både utdrag ur läroplanen tagits med men även delar ur det 

bedömningsstöd som finns utformat av Skolverket. Detta val gjordes för att få en tydligare bild 

över i vilken mån lärare förväntas fokusera på källkritik i undervisningen, samt på vilka nivåer 

undervisningen bör läggas för att ge eleverna möjlighet att nå målen.  

 

2.2.1 Läroplan 

I juli 2017 reviderades Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och 

från och med 1 juli 2018 är det obligatoriskt att följa den nya läroplanen (Skolinspektionen, 

2018; Skolverket, 2018). Anledningen till att läroplanen reviderades var för att den i större 

utsträckning ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar 

individen och samhället. Den nya revideringen ska även bidra till att stärka elevernas förmåga 

att använda och förstå digitala system och tjänster, samt förhålla sig till medier och information 

på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt.  

 

I Läroplanen och avsnittet Skolans värdegrund och uppdrag står det att: ”Eleverna ska kunna 

orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering 

och 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 inse konsekvenserna av olika 

alternativ” (Skolverket, 2018, s. 7). Detta citat ger en bild av den verklighet vi lever i just nu, 

en komplex verklighet i ständig utveckling med ett informationsflöde som påverkar oss 

dagligen. Skolan har uttryckligen ett ansvar att ge eleverna det som krävs för att de ska kunna 

utveckla sin förmåga att möta denna verklighet på ett kritiskt och hållbart sätt. I ämnet svenska 

för årskurs 4–6 finns även källkritiken med som en del av det centrala innehållet. 

Undervisningen ska innehålla ”[i]nformationssökning i några olika medier och källor, till 

exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet” (s. 261) samt 

”[h]ur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningsätt” (s. 

261). Skolverkets texter visar här tydligt att det kritiska förhållningssättet och förmågan att 

värdera källor både analogt, men även på internet är något som alla elever i skolan ska få ta del 

av och lära sig. 

 

2.2.2 Bedömning 

Skolverket har även utformat ett bedömningsunderlag som ska vara användbart vid bedömning 

av elevers källkritiska förmåga. I detta underlag framhålls att den källkritiska förmågan bland 
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annat ska bedömas utifrån elevernas resonemang om informationens användbarhet. 

Användbarheten kan värderas ur olika perspektiv: relevans och trovärdighet. Relevansen 

handlar om i vilken mån källan kan användas till den utvalda frågeställningen och 

trovärdigheten handlar om att källans avsändare, syfte och tendens bör värderas (Skolverket, 

2016).  

 

Dessa värderingsperspektiv, som egentligen är utformade för årskurs 9, kan med fördel 

användas redan i årskurs 6, dock med risk att det blir för avancerat. Därav framhålls även att 

mindre avancerade värderingsperspektiv kan användas i årskurs 6, när eleverna ska granska en 

källa. Här används begrepp som användarvänlighet och användbarhet i förhållande till 

uppgiftens syfte. Användarvänlighet innebär att källan har ett innehåll som är språkligt anpassat 

för yngre läsare och användbarheten kan kopplas till elevernas resonemang om vilka 

konsekvenser användandet av olika källor kan ha (Skolverket, 2016).  

 

För att lärare ska kunna bedöma elevernas källkritiska förmåga har Skolverket tagit fram tre 

bedömningsaspekter att utgå ifrån. Dessa är resonemangens källkritiska bredd, där elevens 

förmåga att identifiera styrkor och svagheter hos olika källor bedöms. Konkretisering, där 

elevens förmåga att förtydliga och exemplifiera sina resonemang genom och med hänsyn till 

källor bedöms. Samt kontextualisering, där elevens förmåga att värdera källors användbarhet 

utifrån ämnesinnehållet eller sammanhanget som källorna skapats i bedöms (Skolverket, 2016). 

I betygskriterierna för ämnet svenska och betyget A i årskurs 6 ska eleven kunna ”söka, välja 

ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade 

resonemang om informationens användbarhet” (Skolverket, 2018, s. 265).  

 

2.3 Svenska medborgares internetanvändning  
I koppling till denna studie finns det ett intresse i att veta hur det statistiskt ser ut med 

internetanvändningen hos de svenska medborgarna, främst hos ungdomar. Detta intresse 

bottnar i att kunna redogöra för mängden tid som väljs att spendera på internet, samt vilka 

sökmotorer som är mest populära. Att få kunskap om detta ger studien något att grunda sin 

förståelse på när det kommer till hur viktig den källkritiska förmågan är att skaffa sig och 

upprätthålla. Det ger även en uppfattning om hur ofta den vardagliga användningen kräver 

källkritiska förmågor för att kunna värdera den information som flödar.  

 

I en undersökning som Internetstiftelsen i Sverige har gjort framgår det att majoriteten av alla 

ungdomar använder sig av internet vid något tillfälle varje dag (Davidsson & Thoresson, 2017). 

Det har visat sig att ungdomarnas tidsbegränsning, bland de som har en begränsning, när det 

kommer till internetanvändning är i snitt drygt två timmar per dag, men bland de som inte har 

begränsningar går surfandet upp emot tre timmar per dag (Statens medieråd, 2017).  

 

Informationssökning är en av de vanligaste aktiviteterna på internet bland barn och ungdomar 

(Statens medieråd, 2017). Den allra största informationskällan som svenska medborgare 

använder på internet är google.se, där hela 57% av alla som svarade i Internetstiftelsens 

undersökning väljer denna som sökmotor och informationskälla framför andra (Davidsson & 
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Thoresson, 2017). Enligt Statens medieråd (2017) söker majoriteten av barnen i Sverige, redan 

från åtta års ålder, information på internet och mer än hälften av dem använder internet i 

skolarbetet.  

 

I internetstiftelsens undersökning kontrollerades även ungdomars uppfattning om sin egen 

förmåga, samt om hur de har lärt sig att värdera källor. En stor del av elever i mellan- och 

högstadiet anser själva att de på en femskalig tabell kan, med en trea eller högre, påstå att de 

kan värdera och ta ställning till den information de tar del av i sociala medier. Även i frågan 

om de kan avgöra om påståenden på internet är sanna eller falska har ungdomar i åldern 11–19 

förhållandevis hög tro på sin förmåga. Yngre användare av internet, såsom ungdomar, har i 

större utsträckning fått kunskaper kring källvärdering genom skolan. Utbildning i att värdera 

information på just internet ges dock i till större delen i högre skolåldern. Det visade sig även 

att yngre personer värderar informationen de möts av på internet med mer skepsis än äldre 

(Davidsson & Thoresson, 2017).  

 

Att i skolan lära sig om källkritik ger förhoppningsvis en grundlära om vilka förhållningssätt 

som är användbara vid mötet med information när det gäller internetanvändning på fritiden 

också, där den kanske allra mest behövs. Enligt Davidsson och Thoresson (2017) är det just 

hemmaanvändningen av internet som är vanligast.  
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3. Tidigare forskning 
Följande avsnitt kommer behandla tidigare forskning som anses relatera till forskningsfrågorna 

och studien i denna uppsats. Inom källkritiken och skolan finns en mängd forskning gjord. 

Bland annat handlar det om hur elever väljer information och vad som krävs för att kunna 

tillgodose sig själv med relevant och pålitlig information.  

 

Att söka information på internet är enkelt. Kanske till och med så enkelt att reflektioner kring 

sökresultatets relevans och pålitlighet glöms bort. Att få en bild över hur komplext det kan vara 

när en sökning på internet görs och att ta reda på varför sökresultatet blir som det blir är av vikt 

i koppling till denna studie. Detta då den komplexitet som föreligger kan ge förståelse till varför 

läget ser ut som det gör idag. Det har även funnits relevans i att ta reda på vad tidigare forskning 

har påvisat kring lärares agerande och hur undervisningen kan se ut för att få en uppfattning om 

framgångsfaktorer och svårigheter som föreligger.  

 

3.1 Sökmotorernas komplexitet, med fokus på www.google.se 
På internet finns en uppsjö av sökmotorer att använda sig av. I och med att Internetstiftelsen i 

Sverige framhåller att google.se är den sökmotor som används mest bland det svenska folket 

har valet gjorts att lägga fokus på just den webbsidan.  

 

Redan år 2003 tog sig ordet ”googla” in i svenska akademiens ordlista, ordet som betyder ”söka 

på nätet med hjälp av Google eller annan sökmotor” har sedan dess ökat markant i användning. 

Utökningen av mobila enheter har dessutom gjort att vi ständigt har tillgång till olika 

sökmotorer och information, att googla någonting går snabbt och är enkelt. En sökning ger 

oftast en enkel text som med hjälp av bilder och grafiska utformningar gör att det blir tilltalande 

att läsa. Dessa faktorer kan tänkas vara anledningen till den frekventa användning som vi kan 

se idag (Carroll, 2011; Sundin & Carlsson, 2016).  

 

Det finns dock en komplexitet när det kommer till att söka information på detta sätt, då 

algoritmer till stor del styr dels vilken information som exponeras, dels i vilken ordning den 

sorteras innan den visas i resultatlistan (Sundin & Carlsson, 2016). När det kommer till Google 

handlar det främst om två algoritmer. Den ena är en teknik som textmatchar webbsidor med de 

sökord som sökaren har valt. Här värderas antal gånger ordet förekommer samt var i texten de 

förekommer. Den andra algoritmen fokuserar på att sortera och ranka webbsidorna, så att 

sidorna med flest antal matchningar av sökorden, samt sidor som finns länkade flest gånger, 

hamnar högst upp i resultatlistan. Detta innebär att sökresultaten oftast består av sidor som 

fokuserar på att tjäna pengar och faktiskt betalar för att hamna bra till på sökresultatlistan 

(Henry, 2006).  

 

I sin studie med 39 medverkande lärare har Sundin och Carlsson (2016) fått fram att elever 

tycks välja det första som dyker upp på sökresultatlistan i Google och att de tar till sig 

informationen utan att värdera den. Det finns både lärare och bibliotekarier som påpekar att 

eleverna är väldigt godtrogna när det kommer till informationskällor (Limberg & Folkesson, 

2006). Eleverna litar till stor del på Google, vilket förstås kan vara förödande för deras 
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motivation att faktiskt lära sig att använda sig av sina källkritiska förmågor. Statens medieråd 

(2017) framhåller dock att det finns strategier som elever använder om de trots sin tro på Google 

är osäker på om informationen stämmer eller ej. Den vanligaste strategin är att söka mer 

information. Trots detta kan elevernas tillit till Google inte förbises och möjligheten finns att 

den bottnar i att det föreligger en uppfattning om att en sökning på Google ger sökaren en 

objektiv bild av essensen i ett visst begrepp. Det är dock av vikt att eleverna har förståelse för 

att sökresultatet är personligt framtaget med hjälp av algoritmer och därför inte ger en objektiv 

bild (Sundin & Carlsson, 2016). Henry (2006) understryker att det är viktigt att elever skaffar 

sig kunskap om hur olika sökmotorer är uppbyggda för att kunna skapa sig goda chanser att 

lyckas hitta information som både är relevant och pålitlig. Finns kunskap om detta kan det 

kanske vara lättare att förstå vad algoritmerna väljer att visa, vad de väljer bort och sedan 

värdera den nyfunna informationen utifrån det (Davidsson & Thoresson, 2017).  

 

3.2 Lärare 
I studien av Sundin och Carlsson (2016) framgick det även att lärare uttrycker att de har svårt 

att gestalta den källkritiska förmågan rent didaktiskt när det kommer till att lära sig söka 

information på nätet på ett riktigt sätt. Detta är även något som Davidsson, Limberg, Lundh och 

Tyrén (2007) påpekar. Anledningen till att så är fallet kan ha att göra med att eleverna är födda 

in i den digitala värld vi lever i nu samtidigt som lärare kan ses som immigranter i denna värld. 

I och med detta kämpar lärare hela tiden med att lära sig de olika verktygen, programmen och 

användningssätten som krävs för att känna sig trygg i sitt brukande av internet (Carroll, 2011).  

Davidsson et al., (2007) nämner tre olika studier i sin artikel, som samtliga ”problematiserar 

relationen mellan lärares egen informationskompetens och IKT-användning och deras elevers” 

(s. 80). Dessa studier visar att lärare inte anser sig ha nog med kompetens för att lära ut hur 

informationssökning på internet ska gå till. De visar även på att lärares egen utveckling av 

informationskompetens inte automatiskt ger eleverna bättre möjligheter att ta till sig kunskapen, 

då den didaktik som krävs inte har ingått i utvecklingen. Lärares brist på kunskap kan hämma 

elevernas utveckling i att bli källkritiska (Carroll, 2011). 

 

Det finns också studier gjorda på hur lärare väljer att gå tillväga när källkritiken blir en del av 

undervisningen. Det verkar vara så att en lösning är att lärarna styr eleverna mot sökmotorer 

som de själva anser är pålitliga och innehåller information som är enkel att värdera. På detta 

sätt försöker lärarna ”skydda” sina elever från att stöta på missvisande information (Sundin & 

Carlsson, 2016). Att lärare styr var elever ska leta information är även något som visade sig i 

Limberg och Folkessons studie (2006), där det framgick att lärare ofta ger elever 

rekommendationer om specifika källor som de själva har letat upp sedan tidigare. Detta 

motiveras dels av den tidsbegränsning som föreligger lektionerna, dels att eleverna ska slippa 

leta information helt planlöst samt att det även hänger ihop med att lärare vill behålla kontrollen 

över elevernas informationssökning. Rädslan att eleverna ska komma in på webbsidor som inte 

är avsedda för barn har också betydelse för lärarnas tillvägagångssätt när de undervisar i 

källkritik. Lärare uttrycker till och med en ovilja att använda internet i undervisningen av denna 

anledning. För att undvika detta väljer de istället att använda sig av läroböcker som de själva 

har kunnat granska och godkänna (Davidsson, Lundh, & Limberg, 2009).   
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Vidare finns det även studier som visar att vuxna har en förutfattad mening gällande internet, 

att internet är farligt och har en dålig inverkan på barns språk. Internet anses även vara en källa 

till att barn sitter stilla ofta och att rörliga aktiviteter gärna väljs bort. Dessa föreställningar 

påverkar troligen i vilken utsträckning lärare låter elever använda internet i skolan. I Davidsson 

et al., (2009) framgick att lärare uttrycker att skolans roll hellre ska vara att erbjuda andra 

upplevelser än internet, så som skönlitteratur och naturupplevelser. Detta i och med att lärarna 

tycker sig se att det finns brister i barnens liv utanför skolan. De menar att genom att låta 

skärmtid och internet tillhöra hemmet kan skolan istället erbjuda andra aktiviteter och på så sätt 

kompensera för de brister som finns.  

 

3.3 Undervisning 
Lärares uppgift är att ge eleverna verktyg för att utveckla det källkritiska förhållningssättet. 

Eleverna behöver kunna urskilja vilken information som är värd att gripa tag i, de behöver 

kunna diskutera sina val samt få möjlighet att testa sin förmåga genom att praktiskt prova på 

att söka information på nätet (Henry, 2006). I Limberg och Folkessons studie (2006) visade det 

sig dock att lärare inte tar upp källkritiken i undervisningen, trots att de uttrycker att de har höga 

krav på hur elever ska bearbeta källor.  

 

Många av de studier som finns gjorda kring källkritik framhåller att en checklista kan vara till 

hjälp för att få eleverna att utveckla sin förmåga att värdera källor. Det kan vara en lista som 

påminner eleverna om att de ska kunna identifiera vem eller vad som ligger bakom texten, ta 

reda på anledningen till att texten är skriven, fundera över vilken den uttänkta målgruppen för 

texten är, samt kontrollera om informationen motsvarar det som eleven ämnar finna. Dessa 

uppmaningar kan vara till hjälp när eleverna ska värdera informationen, vilket också är något 

de kommer behöva guidning i (Henry, 2006). I boken Källkritik med källspanarna 4–6, som är 

en handbok framtagen för lärare som undervisar källkritik, kan vi se likheter med Henrys 

metoder. Denna bok innehåller lektionsförslag som samtliga utgår ifrån sex olika figurer som 

var och en ställer en fråga till källan. Figurerna är tänkta att hjälpa elever att komma ihåg olika 

faktorer de ska beakta när de värderar källan (Drejstam & Lund, 2017).  Även Sundin och 

Carlsson (2016) framhåller att en checklista kan vara till användning för eleverna när de ska 

avgöra om en källa är pålitlig eller ej. 

 

Denna typ av verktyg har dock kritiserats en del och att använda en lista kan innebära vissa 

riskfaktorer. Meola (2004) menar att listorna ofta delas ut till elever utan att ge dem 

instruktioner på hur frågorna ska besvaras och trots att alla frågor i checklistan kan besvaras är 

det inte heller säkerställt att källan är pålitlig. I de fall frågan om vem som ligger bakom 

informationen kan besvaras är det inte heller säkert att namnet eller upphovsmannen som 

informationen är signerad av är en riktig person eller organisation. Meola (2004) framhåller 

dessutom att en källa kan vara pålitlig även om inte alla frågor i checklistan kan besvaras, det 

kan finnas skäliga anledningar till att en informationssida inte är signerad med ett namn till 

exempel. Carroll (2011) tar också upp detta och menar att om eleverna är inställda på att hitta 

ett svar på vem som ligger bakom en text kan det bli problematiskt om det inte syns. Detta kan 
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medföra att eleverna finner det svårt att värdera källan. Vidare kan en checklista även innebära 

att elever skapar den felaktiga uppfattningen att om bara listans alla frågor besvaras så är källan 

pålitlig, vilket såklart inte är fallet (Meola, 2004). 

 

Henry (2006) framhåller även att det finns en hel del webbsidor som kan vara till hjälp vid 

undervisningen. Dessa webbsidor kan till exempel innehålla information som medvetet är 

felaktig och eleverna ska då, med hjälp av de verktyg de har fått, kunna värdera informationen 

och komma fram till rätt slutsats. Även Skolverket ger på sin webbsida tips på olika webbsidor 

som kan vara lämpliga att använda för att ta del av aktiviteter och strategier, just för att bygga 

kunskap kring källkritik.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Teori är ett system av antaganden som hjälper oss att förstå den del av verkligheten som är 

studieobjektet. Utifrån teorier ska vi kunna förstå och förklara en så stor mängd information 

som möjligt som berör ett visst studieobjekt (Patel & Davidson, 2011). Nedan följer en 

redogörelse över de teorier som har legat som utgångspunkter för denna studie.  

 

4.1 Sociokulturell teori 
Studien som gjorts tar bland annat utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Den största inspirationskällan till detta perspektiv anses vara den ryske forskaren Lev. S. 

Vygotskij. I boken Vygotskij i praktiken kan vi läsa författaren Strandbergs formuleringar av 

Vygotskijs uttryckta kännetecken för utveckling och lärande. Lärande kan utifrån detta förstås 

som något som sker i interaktioner med andra människor. Hela inlärningens betydelse grundar 

sig i det som Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen vilket innebär att det jag 

tillsammans med någon annan kan göra idag kan jag imorgon göra själv (Strandberg, 2006; 

Vygotskij, 2001). För att kunna öka sina kunskaper bör därför barn samarbeta med en person 

som besitter högre kunskaper om ett visst lärostoff, exempelvis en lärare, en annan vuxen eller 

en mer kunnig klasskamrat. Inlärningen bygger på imitation, där barnen går från något de inte 

kan till något de kan genom att ta del av hur andra gör. Med hjälp av och under deltagande av 

en vuxen mognar barns psykologiska funktioner och detta sker genom att kunskaper överförs 

från den vuxna till barnet (Vygotskij, 2001). Den sociala kommunikationen är avgörande för 

utveckling av språk och tänkande, vilket kan kopplas till hur barn lär sig i skolan. Lärarens 

förmåga att handleda eleverna är därför viktig.  

 

I samspel med sociala verksamheter har även den biologiska utvecklingen en roll i förmågan 

att lära sig. Stoffet som barn förväntas lära sig bör ligga i nivå med de förmågorna de besitter. 

Med det menas att barnet måste ha gått igenom en viss utveckling för att kunna imitera det som 

ska läras (Vygotskij, 2001). Den proximala utvecklingszonen är således inte helt obegränsad. 

Även om personen som barnen lär sig av besitter höga kunskaper om ett specifikt ämne, 

kommer barnets kunskapsintag begränsas i linje med dess utveckling och intellektuella 

potential (Vygotskij, 1987). Undervisningen av källkritik kan påverkas av detta och kopplat till 

Lgr11 framgår det att undervisningen av källkritik successivt ska avanceras i takt med högre 

årskurser (Skolverket, 2018).  

 

Utöver detta understryker det sociokulturella perspektivet att olika redskap spelar en stor roll i 

lärandets utveckling och att lära sig behärska redskapen innebär utveckling (Nilholm, 2016; 

Strandberg, 2006). Dessa redskap benämns som medierande artefakter och hjälper människan 

vid till exempel utförande av uppgifter, vid tankeprocesser och vid problemlösning. 

Artefakterna hjälper med att skapa en yttre aktivitet som visar vägen för ett inre tankearbete 

(Strandberg, 2006). Inom skolans värld kan en penna, en dator, böcker eller bilder ses som 

användbara artefakter. När det kommer till just utvecklandet av de källkritiska förmågor som 

behandlas i denna studie är redskap som databaser, sökmotorer och webbplatser viktiga då 

dessa kan vara till hjälp för att hitta, bearbeta och använda information. Redskap likt dessa bör 

dock användas med vetskapen att de är begränsade. Sökmotorer begränsar och sorterar 
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sökresultatet, vilket kan innebära att information bortom begränsningarna bli osynliga 

(Limberg, Sundin, & Talja, 2009).  

 

Förutom fysiska redskap som nämns ovan kommer även intellektuella redskap, som till 

exempel språket, till stor användning. Språket ses inom detta perspektiv som det allra viktigaste 

redskapet och anses vara det som i största mån kommer till användning vid inlärning av något, 

då det är människans främsta kommunikationsmedium (Vygotskij, 1987). Språket används av 

människan för att göra sig förstådd men också för att förstå omvärlden, det hjälper barn att 

identifiera olika objekt och skilja dem från varandra. På så sätt kan de skapa struktur i sina 

aktiviteter. För att elever ska lyckas utveckla kunskaper om källkritik bör därför språket 

användas som ett centralt redskap. Här handlar det både om lärarens språk för att få eleven att 

förstå, men även elevens språk för att sätta ord på kunskapen. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet också alltid i olika kontexter och 

utformningen av dessa kontexter är viktiga för inlärningen. Lärandet kan till stor del förenklas 

om atmosfären runt omkring i är anpassad utefter vad det är för kunskaper som ska inhämtas 

(Strandberg, 2006). En lärsituations kontext handlar om hur olika faktorer tillsammans utgör 

en helhet. Våra egna handlingar och vår förståelse, vilka verktyg som finns i närheten samt hur 

personer i omgivningen beter sig är sådant som tillsammans kan bilda den kontext vi befinner 

oss i. Limberg et al., (2009) påpekar dock att lärande som är situerat på detta sätt kan innebära 

vissa problem. Vid inlärningen av källkritik i skolan är situationen sannolikt bunden till ett 

klassrum, en dator och möjligtvis informationssökning. Att ta in kunskaper i en specifik kontext 

med ett särskilt syfte kan problematisera användandet av kunskaperna i andra kontexter. 

Nilholm (2006) menar att uppgifter kan tolkas på olika sätt beroende på hur olika situationer 

ser ut. Att lära sig om källkritik i samband med informationssökning i skolan betyder därmed 

inte att eleverna har utvecklat förståelse för att kunna applicera kunskaperna när de till exempel 

stöter på information hemma eller på mobiltelefonen. Förmågan kan därför bli 

situationsbunden.  

 

Vygotskij (1987) framhåller dock att det situerade lärandet inte behöver vara problematiskt och 

att det samarbete en elev har fått delta i vid lösandet av en specifik uppgift kan sedan mentalt 

plockas fram vid ett annat tillfälle. Detta även om personen eleven samarbetade med inte finns 

på plats. Förutsatt att uppgiften som nu ska lösas liknar den uppgift som bearbetades tidigare 

kan eleven föreställa sig samarbetet och lösa uppgiften på egen hand. När det kommer till 

undervisning av källkritik är det därför av vikt att eleverna utsätts för flera olika scenarion där 

källkritiken kan komma till användning. Det gäller alltså att inte endast begränsa 

undervisningen av källkritik genom att uteslutande koppla den till specifika situationer som till 

exempel faktasökning på dator. Eleverna bör även få ta del av de källkritiska förhållningssätt 

som fungerar vid mötet av information från annat håll. Detta kan exempelvis vara på sociala 

medier, internetbaserade spel, eller andra nätbaserade plattformar som eleverna sannolikt har 

att göra med på fritiden då de inte har en vuxen eller mer kunnig person att samarbeta med.   

 

Sociala samspel, artefakter och kontexter är alltså kännetecken för att lärande ska ske inom det 

sociokulturella perspektivet. Dock räcker det inte alltid för att utveckla lärandet. Det krävs även 
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att människor kreativt deltar, påverkar och omformar dessa kännetecken för att öka potentialen 

att ta till sig kunskap (Strandberg, 2006). I och med att denna studie bland annat har tagit det 

sociokulturella perspektivet på lärande som utgångspunkt har den sociala verksamhetens 

utformning när det kommer till undervisning av källkritik tagits i beaktning. Här har fokus legat 

på att ta reda på lärares syn på hur samspelet mellan lärare och elev bör se ut i undervisning av 

källkritik samt vilka redskap som kan användas för att eleverna ska ta till sig den kunskap som 

avses. Det har även funnits intresse i att ta reda på hur lärandekontexten kan utformas, samt hur 

lärare ser på reglering av undervisningsstoffet baserat på elevernas ålder.  

 

4.2 Didaktisk teori 
Alla undervisningssituationer påverkas av en rad didaktiska aspekter och den didaktiska teorins 

fokus ligger på att ta reda på hur dessa aspekter beaktas. Det är en komplex uppgift att skapa 

undervisningsmodeller och med den variation av förmågor och personligheter som finns i ett 

klassrum kan varje undervisningssituation kräva en ny modell. Det didaktiska perspektivet 

ämnar inte hitta ett specifikt verktyg eller en given mall att utgå ifrån vid skapandet av 

undervisningsmodeller, utan ställer sig istället med en öppenhet till lärares olika val av 

tillvägagångssätt (Wahlström, 2015).  

 

Det didaktiska perspektivet kan tillhandahålla vissa frågor som kan underlätta då lärare ska 

formulera och sortera sina sätt att undervisa. Svaren på frågorna kan ge en tydligare bild av hur 

den planerade undervisningen kommer att se ut. De vanligaste frågorna som inom didaktiken 

brukar besvaras är vad, varför, vem och hur. Dessa kan formuleras på följande sätt:  Vad ska 

undervisas, vilket innehåll är bäst lämpat att använda för att nå målet? Varför ska det 

undervisas, hur motiveras att det specifika innehållet är det som eleverna ska lära sig? Vem ska 

undervisas, vem är det som ska lära sig och hur ska undervisningen formas för att passa dessa? 

Samt hur det ska göras, hur ska undervisningen byggas upp för att bäst möta svaren på dessa 

didaktiska frågor? (Nilholm, 2016; Wahlström, 2015). Jank och Meyer (1997) framhåller även 

att frågan när elever ska lära sig också hör didaktiken till. Dessa frågor visar på ett tydligt sätt 

att alla undervisningssituationer påverkas av flera olika didaktiska aspekter och har i denna 

studie använts för att på ett rationellt sätt få syn på lärares olika tillvägagångssätt när det 

kommer till undervisning av källkritik. Frågorna har även använts för att få en bild över olika 

synsätt som kan finnas bland lärare när det kommer till källkritik.   

 

4.3 Ramfaktorteorin  
Inom ramfaktorteorin anses att lärarna är begränsade i sitt arbete när det kommer till 

utformningen av undervisning. Dessa begränsningar utgörs av vissa ramar som i koppling till 

skolans verksamhet är mer eller mindre svåra att påverka (Imsen, 1999). Ramarna är tänkta att 

ge utrymme för en process som kan anpassas utifrån de mål som finns och består av skolans 

uppbyggnad och struktur, organisationsformer, ekonomiska ramar, byggnader och lokaler, 

läromedel samt lagar och bestämmelser (Imsen, 1999). Ett syfte med ramfaktorteorin är att 

utifrån dessa ramar kunna förklara vad som påverkar lärarens arbete i klassrummet, både 

främjande och hämmande faktorer.  
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Det finns två förklaringar av ramfaktorteorin, den ena kallas den enkla ramfaktorteorin och den 

andra en utvidgad ramfaktorteori och det är den senare som kommer behandlas i denna uppsats. 

Inom den utvidgade ramfaktorteorin tas även lärares inre logik i beaktning och anses vara en 

stor påverkansfaktor för hur lektioner blir utformade. För att få en tydligare bild över 

 ramfaktorteorin kan den delas in i fem grupper, samtliga framställda i Imsen (1999) 

 

1. Det pedagogiska ramsystemet, där ramarna är förordningar och lagar för undervisningen. 

Här spelar Läroplanen en roll och på så sätt finns plats för egna tolkningar, vilket gör att lärare  

har en viss möjlighet att påverka.  

 

2. De administrativa ramarna, vilka styr hur skolan leds. De utgörs bland annat av hur lärarlagen 

ser ut, hur arbetstiden och scheman läggs, hur många elever som går i varje klass, regler som 

föreligger över hur bedömning och rättning formas och hur rutiner för nya elever upprättas. 

Detta är något som oftast tas om hand av en administrativ sektion på skolan, men påverkar 

likväl lärarnas arbete. 

 

3. Resursrelaterade ramar, vilka handlar om de ekonomiska och materiella resurser som finns. 

Här tas läromedel, skolbyggnader och lärares undervisningstimmar i beaktning. Denna ram kan 

variera rejält mellan kommunerna, då den ligger i huvudmannens händer. 

 

4. Organisationsrelaterade ramar, där ledningens utformande av skolans sociala förhållanden 

tas upp. Dessa sociala förhållanden berör alla som finns inom skolans väggar och anses kunna  

påverka ett helt skolklimat. 

 

5. Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund, vilket kan påverka hur 

lärare utformar sin undervisning. Det kan handla om elevers motivation, förutsättningar och 

engagemang. 

 

Denna teori används i denna studie vid den analys som görs av det insamlade materialet för att 

försöka få syn på möjliga orsaker till att det brister i undervisningen av källkritik. 
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5. Metod 
I följande kapitel behandlas vilken typ av forskningsmetod som har använts till denna studie 

samt hur datainsamlingen har gjorts. Vidare behandlas även studiens urval och avgränsningar 

och motivering till dessa val. Därefter följer hur studien rent praktiskt genomförts och genom 

vilken metod den insamlade datan har bearbetats. Avslutningsvis behandlas även studiens 

tillförlitlig- och trovärdighet, samt de forskningsetiska aspekter som har funnits med under 

studiens gång.  

 

5.1 Kvalitativ metod 
Metodvalet som har gjorts till denna studie är kvalitativ och baserat på vilken metod som bäst 

anses kunna samla in den information som krävs för att besvara de frågeställningar som finns 

formulerade. Jacobsen (2017) framhåller att den kvalitativa forskningsmetoden lämpar sig när 

intresset ligger i att skapa mer klarhet i vad som ligger i ett begrepp eller fenomen, då den oftast 

syftar till att ”få fram hur människor tolkar och förstår en given situation” (s. 88). Då studiens 

syfte är att öka kunskapen om vilka olika synsätt det finns bland lärare när det kommer till 

källkritik och internet, föll därför valet av forskningsmetod naturligt på den kvalitativa. 

 
När den kvalitativa forskningsmetoden används siktas det snarare på att söka förståelse än att 

förklara eller förutsäga ett fenomen. Det är en passande metod om intresset ligger i att ta reda 

på människors upplevelser av eller uppfattningar om någonting (Backman, Gardelli, Gardelli, 

& Persson, 2012). Inom denna metod anses verkligheten vara svår att mäta i siffror och därför 

görs datainsamlingen med hjälp av till exempel samtal, som istället sätter ord på hur situationer 

och annat upplevs. Här anses respondenten vara den som kommer med den ”korrekta” 

förståelsen och den data som samlas in består därför ofta av flera individuella uppfattningar och 

upplevelser (Jacobsen, 2017).   

 

Vidare har denna studie även en induktiv ansats. Detta innebär att forskaren går från empiri till 

teori, datainsamlingen görs med ett öppet sinne och analyseras sedan systematiskt för att kunna 

bilda en egen teori om fenomenet (Jacobsen, 2017). Induktion är en process som kan kopplas 

samman med den kvalitativa forskningen, då forskning utifrån denna ansats låter den empiriska 

världen avgöra vilka frågor som är värda att söka ett svar på (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale 

och Brinkmann framhåller även att den induktiva ansatsen innebär att forskaren kodar den data 

som inkommit vid insamlingen och därigenom försöker hitta teman och möjliga förklaringar 

till dessa. Studien i denna uppsats kan kopplas till detta då intentionen med att ta reda på lärares 

syn på det aktuella fenomenet är att kunna hitta teman i den information som lämnas av 

respondenterna. 

 

5.2 Fenomenografi 
Patel och Davidson (2011) förklarar fenomenografin som ett vetenskapligt förhållningssätt som 

kan räknas till empirnära ansatser. Inom fenomenografin är uppfattningar ett centralt begrepp 

och det är också det som ligger i fokus i denna studie. Syftet med denna typ av analys är just 

att studera hur människan, i relation mellan sig själv och omvärlden uppfattar olika fenomen. I 
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och med att studiens syfte är att ta reda på vad lärare kan ha för olika syn på källkritik valdes 

fenomenografin som ansats. Både det förhållningssätt, metodval samt den analys av data som 

ofta används inom fenomenografin, ansågs vara lämpliga att använda sig av för att utföra denna 

studie. Vid forskning med ett fenomenografiskt utgångsläge används ofta kvalitativa intervjuer 

där respondenten använder sina egna ord och formuleringar för att beskriva sin egen uppfattning 

(Patel & Davidson, 2011). Sedan görs analysen av materialet utifrån en särskild procedur som 

börjar med att den som har samlat in datan gör sig bekant med materialet genom exempelvis 

transkription och genomläsning. Redan här kan analysering av materialet påbörjas och det som 

anses vara mest signifikant sorteras ut. Sedan sorteras datan med målet att finna skillnader och 

likheter mellan respondenternas svar, detta för att skapa en bild över vilka teman som visar sig. 

Temana grupperas, sorteras och namnges sedan för att ge en tydligare översikt. Slutligen 

granskas alla teman för att säkerställa att de kan anses vara uttömmande, om så inte är fallet 

kan mindre teman som liknar varandra föras ihop till ett. När respondenternas uppfattningar har 

behandlats på detta sätt har ett utfallsrum för studien bildats, detta är i sin tur det som beskriver 

uppfattningar om fenomenet och är därför resultatet av analysen (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Det är dock viktigt att komma ihåg att människors uppfattningar är något som kan förändras 

med tiden, vilket gör att fenomenografin inte kan användas som någon lagbundenhet (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

5.3 Öppna halvstrukturerade intervjuer  
I studien har öppna halvstrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Valet 

gjordes genom koppling till syftet och frågeställningen då kvalitativa intervjuer med stor 

sannolikhet kan vara användbara vid sökandet av svaret på hur något görs eller hur något 

upplevs (Kvale & Brinkmann, 2014). Målet med intervjuerna var att ta reda på respondenternas 

syn och upplevelse av ett visst fenomen, i detta fall undervisning av källkritik på internet. Att 

ta reda på någons upplevelse av något är enligt Patel och Davidson (2011) syftet med att 

använda sig av kvalitativa intervjuer. Jacobsen (2017) framhåller även att öppna individuella 

intervjuer lämpar sig främst när det är få enheter som ska undersökas, eftersom denna metod är 

tidskrävande. I och med att studien i detta examensarbete hade relativt kort tidsbegränsning 

samt att tanken var att få syn på olika synsätt snarare än att skapa en representativ bild av hela 

lärarstabens synsätt, ansågs denna datainsamlingsmetod passande.  

 

Intervjuarens uppgift är att försöka förtydliga respondentens upplevelse eftersom det är den 

som en kvalitativ intervju siktar på att få fram. Intervjuaren bör därför uppmuntra respondenten 

till att beskriva sina svar så tydligt som möjligt. Det ska heller inte läggas några begränsningar 

på vad respondenten har att säga och det är intervjuarens uppgift att ta fram det som hen anser 

är viktigt och relevant i förhållande till de frågor som ställs (Jacobsen, 2017; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det är dock viktigt att ha vetskap om hur det kan undvikas att styra eller 

påverka respondenten och dennes val av svar. I enlighet med detta förelåg en försiktighet under 

intervjutillfällena i att ge respondenten dömande uttryck och respons. Istället fokuserades på att 

lägga till passande följdfrågor för att skapa en tydligare bild över respondentens svar.  
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5.3.1 Inför intervjuerna 

Strukturen i en kvalitativ öppen intervju liknar till stor del en vardaglig dialog och sker 

vanligtvis ansikte mot ansikte, samtidigt som den innehåller en viss frågeteknik där en 

intervjuguide kan vara till användning (Jacobsen, 2017). Intervjuguiden har en vägledande 

funktion, där ett specifikt tema och förslag till följdfrågor och nya frågor finns till hands i de 

fall intervjun behöver en skjuts i rätt riktning (Kvale & Brinkmann, 2014). Jacobsen (2017) 

påpekar dock att det finns en viss kritik mot denna typ av strukturering, då datainsamlingen blir 

mer sluten, vilket kan innebära att studien frångår den kvalitativa metoden. Trots detta skapades 

en intervjuguide till denna studie (Bilaga 1). Detta gjordes dels för att minska mängden data att 

analysera, då intervjuguiden minimerar risken att samtalet hamnar utanför det tänkta området, 

dels för att medvetet belysa de frågor som kan kopplas till syftet med studien (Jacobsen, 2017). 

Intervjufrågorna utformades utifrån de frågeställningar som hör till studien, här gjordes även 

valet att utgå från de valda teorierna och de teoretiska begrepp som hör dem till. Genom detta 

underlättades urvalet av frågor som anses vara relevanta i förhållande till vad studien har för 

avsikt att mäta, det gav även frågorna en tydlig koppling till studiens syfte. Utöver det skapades 

intervjuguiden med en viss struktur i frågorna samt med förslag på eventuella följdfrågor. 

Intervjuguiden fanns med under varje intervju och fungerade som en vägvisare och en 

påminnare över vilka frågor som skulle bearbetas.   

 

För att få en uppfattning om hur formuleringarna av intervjufrågorna skulle fungera utfördes en 

liten pilotstudie, vilket innebar att frågorna testades i en intervju med en lärare som inte skulle 

medverka i studien. Detta gjordes för att ta reda på om frågorna var välformulerade, om de 

sökte de svar som besvarade frågeställningarna, samt ge en uppfattning om tidsåtgången. Patel 

och Davidson (2011) påpekar att en pilotstudie bör göras, då det ger möjlighet att justera de 

frågor som har utformats innan de används i skarpt läge. Det som upptäcktes vid pilotstudien 

var att frågorna i en viss utsträckning behövde sorteras om för att ge ett bättre flöde i samtalet. 

Det fanns även frågor som behövde omformuleras för att frambringa mer beskrivande svar. I 

pilotstudien gavs även en indikation på vilka följdfrågor som kunde vara passande.   

 

5.3.2 Urval 

Urvalet av enheter, det vill säga respondenter till denna studie, baserades främst på det 

formulerade syftet och forskningsfrågorna, då det avgör vilken grupp av människor som det 

passar att inrikta sig på (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I koppling till forskningsfrågorna 

kunde inkluderings- och exkluderingskriterier utformas och därigenom utsågs den totala 

populationen av undersökningsgruppen till i dagsläget verkande mellanstadielärare i ämnet 

svenska. Att göra ett urval på detta sätt kallas ändamålsstyrt (Jacobsen, 2017). Den totala 

populationen i detta urval är en mycket stor grupp, därför gjordes ytterligare urval, där fler 

faktorer påverkade det slutgiltiga valet av respondenter. Här fick tidsbegränsningen styra, att 

utföra kvalitativa intervjuer tar tid och antalet respondenter fick i enlighet med detta begränsas. 

En önskan hade varit att utifrån den totala populationen slumpmässigt kunna dra respondenter 

för att få ett så ”rättvist” urval som möjligt. Här fick dock den geografiska spridningen på 

möjliga respondenter påverka valet, då det skulle innebära för höga resekostnader. I slutändan 

togs även rena praktiska skäl i beaktning. Detta dels för att inbokade intervjutider skulle passa 



 20  

både intervjuare och respondent, dels för att respondenterna önskades finnas inom rimlig radie 

för en bilresa. Slutligen kan nog urvalet benämnas som ett bekvämlighetsurval, då valet även 

har föll på respondenter som var enkla att få tag på (Jacobsen, 2017).   

 

De som kom att medverka i studien var sex lärare från tre olika skolor i norra Sverige. Lärare 

1 och 2 jobbar på varsin skola och de resterande fyra lärarna har samma arbetsplats. Alla lärare 

som medverkade har mellan tio och 20 års erfarenhet av läraryrket och samtliga undervisade 

vid studiens genomförande mellanstadieelever i ämnet svenska, men även i andra ämnen. 

Samtliga intervjuer utfördes vid lärarnas arbetsplatser, antingen i deras hemklassrum eller i 

deras arbetsrum. Intervjutiderna varierade mellan 30 och 50 minuter. 

 

5.3.3 Genomförande 

Vid varje intervjutillfälles start informerades samtliga respondenter om på vilka premisser de 

deltog. Här togs de överväganden som gjorts, utifrån Vetenskapsrådets God forskningssed 

(2017) upp. Respondenterna fick även här ta ställning till ljudinspelningen som önskades göra. 

 

Inspelning av intervjuerna gjordes på en mobil enhet, samtidigt som få anteckningar valdes att 

göras för hand. Anledningen till valet att spela in intervjuerna var att det fanns en farhåga om 

att anteckningar eventuellt skulle bli svåra att tyda i efterhand om något ord skulle ha stavats 

fel eller om något väsentligt skulle ha missats. Här fanns även en tanke på att tonlägen och 

sådant som naturligt inte noteras vid skriftliga anteckningar kan vara av betydelse när data som 

samlats in ska tolkas. Som intervjuare är det även av vikt att kunna tolka kroppsliga uttryck och 

lyssna till beskrivningar och åsikter för att få fram både det som direkt uttrycks, men även det 

som sägs mellan raderna (Kvale & Brinkmann, 2014). För att ha möjlighet att fokusera på 

kroppsuttryck antecknades endast stödord. Att anteckna ordagrant hade med stor sannolikhet 

övertagit det fokus som krävs för att lyssna in respondenten ordentligt. Tätt inpå varje intervjus 

slut transkriberades de. Inledningsvis var avsikten att endast transkribera de viktiga delarna, 

enligt Bryman (2018) är det inte nödvändigt att transkribera det som inte är fruktbart. Under 

transkriberingens gång togs dock beslutet att överföra hela samtalet i text, då större delen av 

det som sades i samtliga intervjuer ansågs kunna vara av relevans för studien och risken att 

missa något viktigt ansågs vara för stor. Transkriberingen användes sedan för att, med den 

fenomenografiska ansatsen som grund, kunna analysera, koda och sortera den information som 

samlats in. Genom det transkriberade materialet kunde jämförelser mellan intervjuerna göras 

och därigenom visade sig ett resultat för studien.  

 

5.4 Generalisering 
En frekvent fråga inför denna studie var hur många intervjuer som skulle göras. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) menar att säkerheten i mätningen ökar om sex till åtta intervjuer 

genomförs. Det påpekas dock att antalet bör utökas mer än så för att uppnå en representativ 

grupp. Det kan ibland, på grund av olika omständigheter, vara svårt att samla data från en 

representativ grupp när kvalitativa intervjuer används. Detta kan ha att göra med en rådande 

tidsbegränsning eller någon typ av resursbrist. Dessa faktorer kan därför medföra att forskaren 

får nöja sig med ett fåtal respondenter som inte kan ge ett korrekt utfall av den grupp de 
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representerar. Intervjuer innebär oftast stora datamängder och att gå igenom dessa tar tid. 

Regleras inte antalet respondenter finns risk att forskaren inte lyckas skapa en överblick 

(Jacobsen, 2017). Det är möjligt att ett utökat antal intervjuer hade kunnat leda till en så kallad 

mättnad inom denna studie. Med mättnad menas att forskaren ser att samma svarsmönster 

återkommer och kan dra slutsatsen att en utökning av antalet respondenter inte har någon vidare 

inverkan på resultatet (Jacobsen, 2017). Inom studien som har gjorts i detta examensarbete 

reglerades antalet respondenter utifrån den tid som fanns till förfogande. Detta, tillsammans 

med informationen om att den insamlade datan är en samling av flera olika individuella 

synpunkter, medför att denna studie inte kan påstås ge bilden av vad en specifik grupp anser. 

Kvalitativa studier stöter ofta på denna typ av problem och det kallas för 

generaliseringsproblem (Jacobsen, 2017), vilket bör tas i beaktning vid analys, 

sammanställning och tolkning av resultat. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Vid insamling av data är det viktigt att vara noggrann så att inte mätnings- eller tolkningsfel 

uppstår. Forskaren måste vara uppmärksam och se till så att det inte görs några misstag eller att 

hen på något felaktigt sätt påverkar den datainsamling som görs. Det bör strävas efter att 

datainsamlingen ska ha så hög reliabilitet som möjligt, vilket innebär att den är så pass exakt 

att en upprepning av insamlingen skulle ge samma resultat. Datainsamlingen bör även ha så 

hög validitet som möjligt, vilket betyder att studien har mätt det som den hade för avsikt att 

mäta, alltså att det motsvarar vad studien handlar om Backman et al., (2012). 

 

Patel och Davidson (2011) framhåller att det främst är i kvantitativa studier som reliabiliteten 

bör fokuseras, detta eftersom kvalitativa studier ofta ämnar studera uppfattningar, vilket 

naturligt kan ändras om personen som ger svaren har fått nya infallsvinklar eller lärt sig något 

nytt. Därför har fokus i denna studie legat på validiteten. För att upprätthålla validiteten har sju 

stadier ur Kvale och Brinkmann (2014) tagits i beaktning under hela forskningsprocessen. Det 

har bland annat inneburit att en tydlig härledning mellan den teoretiska referensramen och 

forskningsfrågorna har byggts upp samt att det vid intervjutillfällena alltid har försiggått en 

noggrann utfrågning om vad respondenterna menar med sina svar. Det handlar om att forskaren 

”ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten” (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 298).  

 

5.6 Bias 
Backman et al., (2012) tar i sin bok upp ett begrepp som de har valt att kalla för ”confirmation 

bias”, vilket menas att människor har en tendens att sortera bort sådant som inte stämmer 

överens med deras världsbild, alternativt förstorar sådant som passar in i den. De menar att det 

är viktigt, som forskare, att vara medveten om detta vid undersökningar och som skribent då 

detta i slutändan kan påverka utfallet på studien. För att minimera risken att undersökningen 

och denna studie ska påverkas av confirmation bias har frågor som: Ser jag allt, är min 

uppmärksamhet selektiv? Hur behandlar jag data som inte stämmer överens med den egna 

hypotesen? Samt, hur påverkar detta i så fall studien? funnits med under hela studiens gång.  
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5.7 Databearbetning 
Det insamlade materialet som hör till denna studie har analyserats i enlighet med den 

fenomenografiska ansatsen. Detta gjordes genom en flerstegsprocess som sedan mynnade ut i 

ett resultat.  

 

Inledningsvis, för att det insamlade materialet skulle bli mer överskådligt, transkriberades 

inspelningarna. Detta gjordes av mig som intervjuare så fort som möjligt efter varje enskild 

intervju. Att transkribera en intervju tätt inpå intervjutillfället minskar risken att de tolkningar 

som görs blir felaktiga, då uppfattningen av intervjun och det som sades ligger nära i minnet. 

Transkriberingen innebar dels att svar som inte hade uppfattats under intervjuns gång 

uppdagades men det var även ett gynnsamt tillfälle att lära känna materialet. Detta möjliggjorde 

att analysen och tolkningar av de olika intervjuerna kunde påbörjas tidigt (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2015). När samtliga transkriberingar var gjorda utforskades materialet genom att söka 

teman i varje respondents svar. I varje respondents svar kunde väntade teman, som visade sig 

utifrån de intervjufrågor som ställts, urskiljas, samt teman som inte hade anats i förväg. När alla 

transkriberingar hade analyserats enskilt jämfördes de med varandra och en lista på de teman 

som visade sig vara gemensamma skapades. Dessa lades i ett nytt dokument där varje tema 

fylldes med svar från de olika respondenterna. Här tilläts respondenternas svar skriftligen 

resonera med varandra, vilket gjorde att likheter och olikheter i deras åsikter framträdde. 

Genom denna sammanställning blev materialet överskådligt vilket möjliggjorde en  

färdigställande analys av materialet (Dahlgren & Johansson, 2009).  

 

5.8 God forskningssed 
Under utförandet av en studie med intervjuer finns det en rad aspekter att förhålla sig till för att 

säkerställa att deltagarna dels ställer upp på rättvisa villkor dels att de är väl informerade om 

vilka rättigheter de har. Nedan följer en beskrivning av de överväganden som, utifrån 

Vetenskapsrådets text God forskningssed (2017), samt webbsidan codex.vr.se, har gjorts under 

studiens gång. 

 

I de inledande inbjudningarna redogjordes det skriftligen för de medverkandes rättigheter 

(Bilaga 2). Här togs även hanteringen av data upp och konfidentialiteten kring den betonades. 

I samband med intervjuerna bifogades kontaktuppgifterna till projektansvarig, samt 

information om var det färdiga resultatet kommer att visas. 

 

Forskaren bär ansvaret för att inhämta samtycke hos de som medverkar, de som deltar själva 

får bestämma över sitt medverkande. Detta innebär att deltagarna när som helst har rätt att 

avbryta sin medverkan utan förklaring och utan att det ger negativa följder för dem. Utöver 

detta ska även de uttänka deltagarna, helt på egen hand, kunna ta sitt beslut om att delta eller 

avbryta sin medverkan (Codex, 2018). Beslutet ska inte grundas på någon annans 

påtryckningar, därav passar det inte heller att det föreligger en beroendeställning mellan 

forskare och deltagare. Eftersom deltagarnas medverkan i denna studie ses som aktiva 

inhämtades samtycke från de som har valde att medverka. Samtliga deltagare är myndiga och 

kunde därför ge sitt eget samtycke. Deltagarna blev i samband med den inledande inbjudan 
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skriftligen informerade om deras rätt att avbryta underökningen, vilket även upprepades 

muntligt vid varje intervjutillfälle. Ingen påverkan gjordes i deltagarnas beslut om att vara med 

och det förelåg inte någon beroendeställning mellan forskaren och deltagarna. De medverkande 

informerades även, innan de gav samtycke, om syftet med studien, vilket enligt 

etikprövningslagen är ett krav (Codex, 2018).  

 

De som står bakom ett forskningsprojekt bör upprätta en tystnadsplikt gällande etiskt känsliga 

uppgifter som deltagare eventuellt lämnar ut. Det gäller även att all information som kan 

identifiera de som medverkar ska hanteras på ett sätt att de blir praktiskt omöjligt för obehöriga 

att komma åt (Vetenskapsrådet, 2017). En utgångspunkt, när det gäller att avgöra om något är 

etiskt känsligt, kan vara vad deltagarna kan antas uppfatta som obehagligt eller kränkande. 

Studien som har gjorts faller inte under denna kategori, därför undertecknades inte heller någon 

tystnadsplikt. Trots detta förvarades den insamlade datan på en mobil enhet som inte användes 

i annat syfte under undersökningstiden. Denna enhet har varit lösenordskyddad och förvarad på 

en säker plats. I den skriftliga inbjudan gavs de uttänkta deltagarna information om vilka som 

eventuellt kan komma att få ta del av informationen och i den skriftliga uppsatsen har personliga 

uppgifter undanröjts och de medverkandes namn har maskerats, detta i enlighet med god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017).  
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6. Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultatet av de intervjuer som har gjorts i anslutning till denna 

studie.  

 

6.1 Lärarnas definition av källkritik 
Inledningsvis vid intervjutillfällena fick lärarna som medverkade i studien börja med att 

förklara vad som, enligt dem, är källkritik. Samtliga sex lärare tog då upp att det handlar om att 

värdera information, ifrågasätta påståenden som dyker upp och försöka avgöra om de kan vara 

sanna eller falska.  

 

”En information som du får av en viss källa är inte sann förrän du har 

kontrollerat den.” (Lärare 4) 

 

För att kunna göra detta framhåller fem av de sex lärarna att syftet med den skrivna texten, samt 

vem som har skapat den är avgörande faktorer att ta i beaktning när det kommer till källkritik. 

Här menar de att det handlar om att vara medveten om att texter kan vara vinklade för att 

framhäva en viss åsikt och att olika myndigheter eller organisationer ofta kan skriva en text på 

ett sätt som gör att läsaren skaffar sig en uppfattning som ligger i linje med de åsikter som 

avsändaren står för. De anser därför att det är av vikt att vara medveten om vem som har skrivit 

texten och vilken ståndpunkt denne står för, är det ren fakta eller är det en enskild åsikt. Lärare 

1, 4 och 6 nämner även att plattformen för den skrivna texten är viktig att ta i beaktning, då 

bloggar och sidor med reklam inte anses vara lika pålitliga som till exempel myndighetssidor.  

 

I processen att avgöra om information som förekommer på nätet är sann eller ej nämner tre av 

de sex lärarna att jämförandet av olika källor kan vara till hjälp, samt att kolla upp när i tiden 

de är skapade. De uttrycker att om informationen återfinns i flera olika källor är informationen 

mer trovärdig och genom att hitta informationen på flera olika webbsidor kan den få större 

trovärdighet. Det gäller även att ta reda på när i tiden informationen är skapad, då gammal 

information kan ge en missvisande bild av hur det ser ut i nutiden.  

 

”Att kunna värdera kan det här vara sant, är det något som har hänt nu eller är det 

nånting som har hänt för längesen. För det kan ju fort vara att det kommer upp 

gamla nyheter som man tror är nya.” (Lärare 2) 

 

Källkritiken handlar även mycket om bilder enligt tre av lärarna, särskilt ur barns perspektiv. 

Lärare 2 framhåller att sättet som bilder används på vid olika webbsidor kan vara missvisande 

och ge eleverna en felaktig uppfattning om vad texter handlar om. Hen påpekar även att 

eleverna själva bör vara noggranna med att välja bilder som ger deras egna texter rättvisa. 

Lärare 5 menar att det också handlar om vilka rättigheter och skyldigheter som finns när det 

kommer till att använda sig av bilder från nätet, vad som är rätt och fel, vem som egentligen 

äger bilderna och vad som är tillåtet och inte.  
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”Bilder, det börjar ju med bilder för barn. Vad man kan göra med de bilder man 

har och vad man inte får och sådana saker […] men jag har alltid jobbat med 

barnen med det och då har vi börjat med bilder, hur jobbar man med bilderna, vem 

äger bilderna, hur vet man, vad får man göra med bilderna.” (Lärare 5) 

 

För lärare 5 handlar källkritiken även om vad som är okej och inte okej att göra på internet samt 

om att bygga upp ett inre filter hos eleverna eftersom internet i sig inte innehåller filter. Lärare 

4 närmar sig även denna åsikt och framhåller att källkritik även handlar om att kunna värdera 

om informationen är något som bör och får föras vidare eller ej.  

 

6.2 Varför är källkritiken viktig? 
För att skapa en vidare bild av lärares syn på källkritik granskades deras uppfattning om vad 

bristen på källkritisk förmåga kan ha för konsekvenser. Ett svar som kom från samtliga lärare 

var att källkritiken är otroligt viktig, då bristen av den kan innebära stora risker och att behovet 

av kunskaperna som källkritiken innefattar ökar i takt med utvecklingen av internet och 

digitaliseringen.  

 

”Så att det är ju oerhört viktigt, det kan vara en av de viktigaste grejerna vi står 

inför i skolan nu, att utbilda barnen i det här med källkritik och granska domäner, 

vem som ligger bakom, superviktigt.” (Lärare 6) 

 

De största riskerna med att inte vara källkritisk anses av fyra lärare vara att människor 

omedvetet bygger upp sina kunskaper på information som inte stämmer eller som är vinklad på 

ett eller annat sätt. Lärare 3 var en av dem som tog upp detta och framhåller att det finns en oro 

i att kunskapsinhämtning sker utifrån desinformation, vilket kan leda till att människor börjar 

leva i olika verkligheter. Både lärare 1 och 6 påpekar att källkritiken är viktigt eftersom internet 

ständigt fylls på av desinformation och att särskilt ungdomar, med sin frekventa användning av 

internet via olika digitala redskap, matas med felaktiga fakta hela tiden. Lärare 1 och 4 nämner 

även detta och menar att det finns stora risker att bli lurad. De menar att det till och med kan gå 

så långt att människor, med missvisande fakta som grund, ansluter sig till organisationer eller 

grupper som de inte alls delar åsikter med. Lärare 4 och 6 tar även upp att källkritiken är viktig 

när det kommer till politiken, då den politiska information som förekommer på internet inte 

alltid stämmer. Detta kan på sikt leda till att politiska partier kan få fler eller färre röster baserat 

på felaktig eller missvisande fakta.  

 

Tre lärare tar upp att bristen av den källkritiska förmågan kan leda till att människor råkar illa 

ut på olika sätt. Här tas lagbrott, såsom pengatvätt, upp eftersom det finns de som går in för att, 

via internet, lura andra till att omedvetet utföra ett brott. De tar även upp att bristen på källkritik 

kan leda till ekonomiska konsekvenser. Detta i och med att det finns företag som lurar 

människor att köpa olika produkter i till exempel webbspel för att komma vidare, men även 

nätcasinon som lockar spelare till sig genom att ge ut en summa pengar att ”komma igång att 

spela med”. I koppling till spel på internet tar även lärare 4 upp att den källkritiska förmågan är 

viktig för att elever ska lära sig att värdera vad som är rätt och fel, samt vilka spel som är 
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lämpliga att spela i relation till den ålder som eleverna befinner sig i. Läraren menar att ett spel 

som innehåller våld kan påverka elevers agerande när de hamnar i en trängd situation och att 

de våldsamma medel som används i spelet kan vara det som eleven tar till om exempelvis ett 

slagsmål uppstår. Vidare framhåller samma lärare att hen har mött elever som har uttryckt att 

de inte behöver lära sig något i skolan eftersom de ska bli professionella spelare.  

Källkritiken anses även vara viktig för livet som sådant, inte bara för det som händer på nätet, 

utan också i livet utanför. Lärare 5 tar till exempel upp att kunskapen om datorer och dess 

användning kommer att behövas i elevernas kommande yrkesliv, samt att källkritiken kan 

hjälpa elever att värdera information som kan påverka deras självkänsla. I koppling till detta 

uttrycker både lärare 4 och 5 att unga tjejer idag möts av orimliga skönhetsideal och influencers 

som tipsar om olika produkter, vilket kan påverka hur de ser på sig själva och ge en negativ 

självbild. Lärare 4 framhåller att det handlar om att källkritiken bör finnas med hela tiden för 

att människan ska kunna vara en trygg individ som inte låter sig luras eller kränkas.  

 

6.3 Lärarnas förmågor 
När det kommer till lärarnas förmåga att undervisa källkritik framhåller lärarna att det 

förekommer brister i deras egna kunskaper. Lärarna uttrycker brister i sin tekniska kunskap, när 

de till exempel ska koppla in ljudsystem eller projektorer. Lärare 5 påpekar att det finns lärare 

som inte har kunskap om hur ett mejl ska skickas eller öppnas. De menar även att kunskapen 

om att lära ut källkritik inte sitter i ryggmärgen på dem. Lärostoffet kring källkritiken är något 

som en av lärarna framhåller att hen måste kolla upp inför varje undervisningstillfälle. Två av 

lärarna nämner att den datorkunskap de själva besitter handlar mer om hur filer sparas, hur 

Word fungerar och hur dokument skrivs ut snarare än kunskap om källkritik och det som 

eleverna sysslar med på datorerna. Kunskapsbristen kan, enligt lärare 6, handla om att det finns 

en rädsla bland lärare att använda sig av digitala och tekniska verktyg. Lärare 1, 4 och 5 anser 

att det rör sig om att lärare inte är intresserade av digitala verktyg och internet, vilket gör att det 

inte heller faller sig naturligt att uppdatera sina kunskaper kring det.  

 

”Är jag intresserad i bild blir jag en bra bildlärare, men jag tycker att datorer är 

jättetråkigt och jag vill inte, jag är inte intresserad av det, ja jag måste undervisa 

om det men jag kanske inte kan så mycket.” (Lärare 5) 

 

En annan aspekt som tre av lärarna tar upp är att de själva inte är uppvuxna med den kunskap 

som hör till källkritiken. Lärare 4 påpekar att begreppet källkritik har förändrats drastiskt sedan 

lärarna själva gick skolan och att det då endast handlade om att kontrollera vem som har skrivit 

boken som fakta tas från. Hen antyder att lärare har svårare att ta in ny kunskap inom det digitala 

området i jämförelse med eleverna som har vuxit upp i den miljön. Både lärare 2 och 3 uttrycker 

även de att det finns skillnader mellan då och nu, att det förut var mer så att alla fick ta del av 

liknande information, men att det i nuläget finns många fler källor att hämta information ifrån. 

Det framhålls även att det finns stor skillnad mellan deras egen uppväxt och det som dagens 

barn lever i när det kommer till att matas av information.  

 

”Den digitalisering som dom lever med i vardagen som inte jag levde med när jag 

var barn. Det fanns två tv-program och nu idag när de blir matade med allting och 
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det går så fort och de matar sig själva med Youtube, kanalerna, influencers, 

bloggar, sajter.” (Lärare 2) 

 

Lärare 5 framhåller att det är upp till varje enskild lärare att ta reda på hur undervisningen inom 

källkritiken kan utformas och att det inte finns färdiga modeller eller riktlinjer att utgå ifrån, 

vilket leder till ett tidskrävande och ansträngande arbete. Hen tar i samband med detta upp den 

stora skillnaden mellan lärares varierande kunskaper inom detta område, vilket visar sig i 

undervisningen. Det finns även en uppfattning hos två av lärarna om att vissa elever har mer 

kunskaper än lärarna när det kommer till datorer och internet.  

 

6.4 Undervisningens utformning  

6.4.1 När ska källkritiken läras ut? 

Något som samtliga lärare väljer att framhålla är att källkritiken på ett bra sätt kan 

implementeras i undervisningen via sådant som dyker upp i elevernas egen omvärld. Lärare 1 

menar att det är ett ypperligt tillfälle att plocka upp källkritiken när elever kommer med 

påståenden som låter påhittade, som eleverna själva har tagit till sig och tror på. Genom ett 

sådant påstående kan olika metoder med fördel plockas in för att undersöka om påståendet är 

sant. Detta gör läraren gärna i helklass på projektorduk och med anslutande öppna diskussioner 

för att demonstrera att all information som läses inte är sann. Lärare 5 framhåller att en händelse 

i närheten kan vara en bra utgångspunkt, där både tidningsartiklar och ryktesspridning kan 

behandlas och jämföras för att få eleverna att uppmärksamma att det kan finnas brister i all typ 

av kommunikation. Lärare 6 anser att källkritiken kan tas upp i koppling till de spel och appar 

som eleverna använder sig av och på så sätt ge eleverna kunskaper om att vissa företag kan ha 

ett underliggande syfte med sina appar. Sedan påpekas det även av lärare 5 att det ofta dyker 

upp tillfällen då eleverna själva har blivit kränkta på något socialt media och att värdegrunden 

och sedan källkritiken därigenom kan tas upp. 

 

Vidare uttrycker lärarna olika tillfällen som de anser är lämpliga att källkritiken tas upp i. Fyra 

av lärarna framhåller att källkritiken är något som kan läras ut i koppling till de andra 

skolämnena och att källkritiken ska hänga på så fort en dator och en sökmotor används. Främst 

handlar det om att lärare anser att källkritiken ska behandlas i So-ämnet eftersom det oftast är 

där eleverna uppmanas att söka fakta. Lärare 1 och 3 uttrycker att källkritiken kan läras ut 

separat men lärare 1 menar att det nog ”ger mer” att lära ut det i koppling till något som är 

aktuellt för eleverna just nu, så som spel och de appar som eleverna använder sig av dagligen. 

Lärare 3 framhåller att källkritiken separat kan tas upp i ett temaarbete, där syftet är att öka 

kunskaperna och rikta in sig lite mer specifikt på olika tillvägagångssätt för att värdera källor. 

Fyra lärare menar att källkritiken ska tas upp så fort en sökning på internet görs och det finns 

något att värdera, men att en önskan är att det ska integreras helt. Lärare 5 tar upp att källkritiken 

i mångt och mycket handlar om värdegrundsarbete. Att kunskaperna om källkritik ska grunda 

sig i värdegrunden, hur man är en bra medmänniska, etiken och vad som är rätt och fel, eftersom 

värdegrunden ska vara en del av undervisningen ska därför källkritiken också beröras dagligen.  
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När det gäller åldern anser tre av lärarna att källkritiken bör implementeras i samband med att 

barn börjar använda digitala verktyg som är kopplade till internet. De resterande tre menar att 

förskolan är en lämplig tid att börja på. Vidare antyder tre av lärarna att deras egna elever, som 

befinner sig på mellanstadiet inte är så stora, vilket är en anledning till att de inte tar upp särskilt 

avancerade exempel när det kommer till källkritiken. Lärare 2 menar att det är i högstadiet som 

källkritiken avancerar och lärare 3 och 4 anser att undervisningen i årskurs fyra kan fokusera 

mer på grunderna och låta eleverna granska källor utifrån om det är information eller reklam. 

Två av lärarna framhåller att det är av vikt att börja på den nivå som eleverna befinner sig, dock 

är detta något som lärare 4 anser är problematiskt då hen uttrycker att det är svårt att hålla koll 

på vad elever och ungdomar har för sig på internet, vilka appar eller spel som är populära eller 

hur de agerar i olika internetrelaterade situationer.  

 

6.4.2 Vad ska undervisningen av källkritik innehålla? 

Lärarna i studien framhåller att undervisningen av källkritik främst bör handla om på vilket sätt 

en källa kan utvärderas för att ta reda på om den är sann eller falsk. Lärare 1 menar att det som 

eleverna bör lära sig är att kontrollera var informationen kommer från, vem som är avsändare 

och vara medveten om att texter kan vara vinklade. Även lärare 5 berör detta och menar att det 

är av vikt att eleverna lär sig att reflektera över vilken typ av sida de befinner sig på och hur 

adressen är uppbyggd. Lärare 3 tar upp att sökresultaten kan variera beroende på hur sökorden 

är formulerade och att elever därför bör få ta del av hur sökningen kan skrivas för att få ett mer 

specifikt sökresultat. En annan lärare tar också upp detta med hur sökningar kan göras på olika 

sätt och menar att lärare med fördel kan ge elever söktips, där pålitliga webbsidor ingår.  

 

6.4.3 Hur ska undervisningen gå till? 

Hur själva undervisningen ska gå till ges det en rad exempel på. Lärare 2 anser att eleverna 

inledningsvis bör ges grunderna i vad källkritik är, varför den är viktig, vid vilka tillfällen de 

bör vara källkritiska och hur de ska gå tillväga. Två av lärarna anser att lärares modellande av 

hur en sökning på internet kan gå till fungerar väl i undervisningen. Detta i och med att eleverna 

då får ta del av hur en kunnig person går tillväga och sedan får försöka själva på ett liknande 

sätt. Tre lärare anser att det är en god idé att starta undervisningen av källkritik med att låta 

eleverna arbeta analogt för att få förståelse för vad källkritiken innebär, här resoneras det kring 

att använda sig av till exempel böcker, olika lekar eller kända sagor. När eleverna genom det 

har skapat sig en grundbild över källkritikens innebörd är sedan tanken att de ska applicera 

kunskapen på ett digitalt media och internet. Lärare 2 och 5 menar att det är av vikt att eleverna 

får pröva själva, med det menas att eleverna själva får söka information utan begränsningar av 

läraren. När eleverna har hittat den fakta de behöver kan sedan läraren gå in och upplysa 

eleverna om vad som är okej att använda och inte. En av lärarna framhåller att eleverna på så 

sätt får ”lära av sina misstag” och att det är en viktig del i lärprocessen. Genom detta kan en 

naturlig diskussion uppkomma mellan lärare och elev, vilket med fördel kan tas i helklass. Att 

prata och diskutera källkritiken är något som lärarna också påpekar är en viktig del i elevernas 

lärande. Tre lärare anger även falska nyheter och dåliga källor som ett användbart medel. Att 

eleverna får ta del av detta ger dem en tydlig bild över hur opålitliga källor och rent falska fakta 
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kan se ut. Genom dessa kan eleverna få möjlighet att jämföra källor och skapa sig en uppfattning 

om vad som bör uppmärksammas vid värdering av en källa.  

 

6.4.4 Vilka verktyg kan användas? 

För att hitta bra sätt att undervisa källkritik framhåller lärarna att de med fördel använder sig av 

olika färdigskapade verktyg. Två av lärarna har använt sig av en filmserie som går att finna på 

www.UR.se, de anser att små korta filmer lämpar sig väl för att bibehålla elevernas intresse. 

Vidare tas även Bamsetidningens specialutgåva, som riktar sig mot källkritik, upp som ett 

användbart verktyg för att ge eleverna en uppfattning om vad källkritik är och varför den är 

viktig. Två av lärarna nämner TV-programmet Lilla Aktuellt som en bra utgångspunkt och 

lärare 2 framhåller att det samtidigt ger eleverna en inblick i samhällsdebatten. Två av lärarna 

framhåller att det finns en hel del webbsidor med bra övningar och nämner det material som 

Skolverket tillhandahåller på sin webbsida. Här ingår både tidningen Metros Viralgranskaren 

och filmklipp från www.UR.se som fungerande och användbara verktyg. Lärarna påpekar även 

att böcker, sagor och berättelser anses vara användbara i detta sammanhang. 

 

6.4.5 Bedömning 

Ingen av de tillfrågade lärarna har jobbat med bedömning av källkritik utifrån det som läroplan 

kräver. En av lärarna framhåller att källkritiken funnits med i bedömning av en skriven text, i 

övrigt svarar 5 av 6 lärare blankt nej på frågan om de har jobbat med bedömning av källkritik.  

 

6.5 Resurser 
Undervisningen och förutsättningar för att få till bra lektioner där källkritiken ingår påverkas 

av en rad faktorer. De faktorer som lärarna främst framhåller är bristen på digitala resurser, 

läromedel samt utbildning inom källkritiken.  

 

6.5.1 Digitala resurser 

Samtliga lärare i studien framhåller att det föreligger en brist på digitala verktyg. Ingen av 

lärarna jobbar på en skola där det finns datorer till alla elever, utan de får ofta jobba i par för att 

få datorerna att räcka till. Fem av dessa sex lärare har tillgång till så kallade ”nomader”, en vagn 

med ett visst antal datorer som delas med andra klasser, vilken de måste boka för att säkerställa 

tillgång till. Lärare 3, 4 och 6 menar att detta är ett stort problem, medan lärare 5 anser att 

utbudet ändå är okej eftersom det är bättre än förut. Vidare nämner samtliga lärare också någon 

typ av strul med tekniken. Här pratas det om skärmar som inte fungerar, ljud som uteblir och 

utskrifter som aldrig kommer.  

 

”Men det är den hära tekniska biten som ställer till det för oss. Vi är ju inga 

tekniker men det är ju nästan så att man måste vara det idag.” (Lärare 6)  

 

Det framgår även att det finns stora problem med nätverk som inte fungerar då de ska användas 

av många samtidigt och att lösningen ofta blir att eleverna måste logga in i etapper. Lärare 3 
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nämner att förflyttandet av datorer mellan klassrummen, vilket är en nödvändig åtgärd när 

lärarna undervisar i flera olika lokaler, ofta kan leda till tekniska problem. 

 

 

6.5.2 Utbildning och läromedel 

En annan aspekt som lärarna plockar upp är att undervisningen av källkritik ligger i varje 

enskild lärares händer och det är upp till var och en att ta reda på hur undervisningen ska 

utformas. Detta resonemang följs av att lärare inte har fått utbildning i källkritik och att de 

därmed inte riktigt vet vad de ska göra. Fem av sex lärare uttrycker en saknad av en uppdaterad 

utbildning eller någon typ av fortbildning inom detta område, lärare 4 menar att den 

utbildningen skulle ha kommit för längesedan. Enligt lärare 5 finns det även problematik i att 

källkritiken inte har några specifika begrepp att luta sig mot, såsom andra ämnen i skolan har. 

Lärare 2 och 3 påpekar bristen av läromedel inom källkritik, att de saknar ett konkret material 

att bygga sin undervisning på. Läromedlet anses ska finnas till hands för att lärare på ett enklare 

sätt ska kunna utforma sin undervisning och veta vad det är som ska vävas in, samt för att spara 

tid i att leta lämpligt material att använda sig av. Lärare 2 menar att det är en ekonomisk aspekt 

som ligger bakom bristen av läromedel, att det finns sådana som skulle vara användbara men 

att det inte har köpts in till skolan, medan lärare 3 antyder att det inte finns så mycket att hämta 

överhuvudtaget. Lärare 5 framhåller att det finns mycket bra och användbart material att hämta 

på internet, vilket enligt lärare 3 är något som lätt blir osynligt och faller i glömska till skillnad  

från analoga läromedel.  

 

6.6 Påverkande faktorer 
Lärarna uttrycker även att de vid vissa tillfällen väljer att frångå momentet att eleverna ska 

värdera en källa. Detta görs dels genom att lärarna tillhandahåller eleverna redan granskade 

källor som lärarna vet är användbara. Både lärare 2 och 6 nämner detta, där den ena gör det för 

att ge eleverna kunskap om vilka sidor de kan vända sig till för att få en tillförlitlig källa och 

den andra menar att det sparar tid, då eleverna inte ännu är kapabla till att sortera och välja rätt 

källor. Av samma anledning uttrycker även två av de andra lärarna att de saknar webbsidor som 

de säkert vet att de kan lita på. Här nämns NE.se som en önskvärd sida, men att de av 

ekonomiska skäl inte har tillgång till den. Lärare 1, 2 och 6 menar även att de lägger källkritiken 

helt åt sidan vid vissa tillfällen för att bibehålla elevernas motivation till att fortsätta jobba med 

det faktiska syftet med lektionen. Om det är ett nytt moment, exempelvis att eleverna ska lära 

sig göra en PowerPoint, behöver eleverna inte värdera den information de väljer att plocka in i 

sin presentation eftersom källkritiken då riskerar att inkräkta på elevernas motivation och förta 

glädjen i att lära sig något nytt.   

 

”Man har ju olika syften med uppgifter och det är inte självklart att jag alltid kollar 

källor. För ibland är det ett annat syfte och är det ett nytt moment man lär sig 

måste man ibland syfta på det för det är nog för dem.” (Lärare 6) 

 

Lärare uttrycker även en oro över vad som kan dyka upp på internet. Lärare 4 framhåller att 

hen, vid tillfällen då skärmen från lärarens dator ska speglas på projektorduk inför helklass, 

brukar välja att förstora bilden så pass att den reklam och de banners som syns på sidan av det 
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som ska visas hamnar utanför bilden. Lärare 5 förklarar en liknande handling då hen väljer att 

koppla från projektorduken då hen ska söka information på nätet. Detta i och med att vissa  

sökningar kan ge vilket resultat som helst, lämpligt som olämpligt.  

 

”För mig att vara källkritisk det är i ett första steg är att jag alltid stänger av 

projektorn. Den är alltid blank när jag gör en sökning eller när jag, jag har alltid 

datorn igång så kommer det något då stänger jag datorn. Det är det första tecknet 

på att vara källkritisk. För man vet aldrig vad som kommer upp om jag söker.” 

(Lärare 5) 

 

Vidare uttrycker lärare 2 en oro över att eleverna kan ”ta sig in på vad som helst” på internet 

och att hen därför inte heller vill gå in på allt för avancerad kunskap kring datorer och internet 

i undervisningen, då det skulle kunna väcka elevernas intresse för att söka sig till olämpliga 

platser på internet. Dessutom påpekar lärare 5 att de datorer som används på skolorna inom den 

aktuella kommunen är helt ofiltrerade eftersom det finns ett mål i att bygga upp ett inre filter 

hos eleverna som ska stoppa dem när de känner att de kommit fel eller är på väg att göra det. 

Det uttrycks även tankar kring forskning som nu visar att barn inte alltid mår bra av att använda 

skärmar. Lärare 5 menar att vi lever i en ovisshet som bör beaktas, då det har visat sig finnas 

risk att skärmanvändandet kan påverka barns hjärnor. Lärare 4 framhåller även att de faror med 

digitala verktyg, så som nackproblem och svag rygg, som kan uppstå vid ett ständigt 

stillasittande är något som är osynligt för ungdomar.  
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  
Kommande avsnitt behandlar det som i viss mån kan ha påverkat intervjuerna och utfallet samt 

hur den valda metoden faktiskt fungerade i detta sammanhang.  

 

Datainsamlingen till denna studie gjordes genom sex individuella, öppna, kvalitativa intervjuer 

där samtliga respondenter var svensklärare i mellanstadiet. Studien antog en fenomenografisk 

ansats, vilket har påverkat hur det insamlade materialet har analyserats. Syftet med intervjuerna 

var att ta reda på lärares syn på källkritik, samt hur de väljer att gestalta det didaktiskt i 

undervisningen. Detta gjordes för att skapa en uppfattning om vad de som faktiskt är 

verksamma inom skolan anser och förhoppningen var att därigenom kunna hitta faktorer som 

påverkar undervisningen i källkritik. Dessa val anser jag har fungerat väl för att kunna besvara 

studiens frågeställningar.  

 

Att hålla i en intervju är komplicerat i många avseenden och att som intervjuare inta en roll som 

inte påverkar respondenten på ett eller annat sätt är näst intill omöjligt. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är en kvalitativ forskningsintervju förenad med en asymmetrisk 

maktrelation. Med detta menas att intervjun inte är ett vardagligt samtal mellan två jämlika 

parter, då den som intervjuar oftast kommer med vetenskaplig kompetens och är mer inläst på 

ämnet som ska behandlas. Det handlar även om att en intervju är en enkelriktad dialog, där en 

ställer frågor och den andra svarar på dem. Sedan har dessutom den som intervjuar 

tolkningsföreträde vilket kan påverka symmetrin i samtalet. Samtidigt framhåller Jacobsen 

(2017) att en öppen individuell intervju kännetecknas av att respondenten och intervjuaren har 

en vanlig dialog med varandra, men att intervjuarens roll är att ställa frågor, lyssna och be om 

fördjupning. Att hitta en balans i detta var under de två första intervjuerna mycket svårt. Som 

intervjuare fanns svårigheten främst i att försöka få till en vanlig dialog i samband med att inta 

en helt och hållet lyssnande roll. Det förehöll sig svårt att hålla sig från att falla in i det mönster 

som vanligtvis finns i ett vardagligt samtal. Detta uppdagades när jag i efterhand lyssnade på 

intervjun. Mina ord kan mycket väl ha påverkat respondentens fortsatta svar, då mina uttryck 

kan ha lett till att respondenten valde att svara på ett annat sätt. Detta ansågs dock ej vara till 

den grad att intervjun i sig inte kunde användas.  

Samtliga intervjuer spelades in i enlighet med respondenternas samtycke. Enligt (Patel & 

Davidson, 2011) kan dock en ljudinspelning påverka respondenternas svar, då vetskapen om 

att det som sägs blir bandat kan hämma det spontana samtalet. Detta var en risk som övervägdes, 

då möjligheten att kunna transkribera samtalet så exakt som möjligt i detta fall ansågs väga 

tyngre än att få till det spontana samtalet.  
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Alla intervjuer gjordes i lärarnas egen arbetsmiljö för att ge dem en tryggare känsla. Dock blev 

intervjuerna i några fall störda på ett eller annat sätt, antingen av lärare, elever eller annan 

personal på skolan. Vid ett tillfälle blev en förflyttning till en annan lokal tvungen, vilket gjorde 

att intervjudialogen avbröts och fokus hamnade på annat för en kort stund. Detta medförde att 

det inbokade tidsspannet påverkades och det blev mindre tid till att ställa följdfrågor, vilket kan 

ha påverkat studiens utfall. 

Vidare bör det även påpekas att fyra av lärarna i studien jobbar på samma skola. Detta kan 

innebära att svaren som samlats in inte fått lika stor bredd som om alla lärare hade jobbat på 

olika skolor. En möjlig konsekvens av att fyra av lärarna jobbar på samma skola är att de 

upplever samma problem som varandra och bilden som de ger leder till ett vinklat utfall där 

större delen av respondenterna kommer ifrån samma utgångsläge när det gäller till exempel 

resurser. Det kan även vara så att dessa lärare hade hunnit prata med varandra om källkritik 

innan intervjutillfällena, eftersom de hade vetskap om att de skulle bli intervjuade om just det 

ämnet. Ett sådant samtal kan mycket väl har påverkat lärarnas svar på så sätt att de blev mer 

enhetliga än de kanske egentligen skulle ha varit.   

Slutligen bör även generaliserbarheten diskuteras, då studiens resultat inte kan anses ge en 

generaliserad bild över vad lärares uppfattningar i allmänhet är. Detta i och med att antalet 

respondenter inte anses vara nog många för att ge en sådan bild. Det har dock ej funnits en 

vision om att kunna generalisera resultatet utifrån studien på det sättet, utan resultatet kan mer 

ses som tendenser av lärarnas uppfattning 

7.2 Resultatdiskussion 
Följande avsnitt behandlar den analys som är gjord utifrån det insamlade materialet, där fokus 

har legat på att ta reda på verksamma lärares syn på källkritik, hur de gestaltar källkritiken 

didaktiskt och därigenom också hitta möjliga orsaker till att det förekommer brister i 

undervisningen av källkritik på internet. För att få fram ett resultat har materialet granskats 

enligt den fenomenografiska ansatsen med de valda teoretiska referensramarna som grund. Här 

har lärarnas syn, den didaktiska gestaltningen samt de eventuella bristerna granskats genom den 

sociokulturella lärandeteorin, de didaktiska frågorna och ramfaktorteorin.  

 

7.2.1 Lärares syn på källkritik 
Genom det sociokulturella perspektivet på lärande har lärarnas syn på källkritiken kunnat 

granskas. Det som framgick i studien var att lärarna anser att källkritiken är ett ämne som bör 

läras ut i koppling till var eleverna befinner sig, både mognadsmässigt, alltså var eleverna 

befinner sig rent biologiskt, men även kopplat till vad som sker runt eleverna just nu. De 

händelser som sker i elevernas liv kan på så sätt bli till en del av lärandekontexten. Det nämns 

även att eleverna inte släpps fria när de uppmanas söka information på nätet och att källkritiken 

därför oftast lärs ut i interaktion med läraren. Vidare diskuteras även de verktyg som lärare 

anser är nödvändiga för att elevernas kunskaper ska utvecklas, här tas bland annat digitala 

verktyg upp där filmserier och andra digitala program kan brukas. Samtidigt framhålls att 

källkritiken kan läras ut analogt till en början, där språket blir till ett viktigt verktyg.  
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I sökandet efter lärares syn på själva begreppet källkritik har analysen av de insamlade 

materialet ställts i jämförelse till det material som Skolverket tillhandahåller på sin hemsida (se. 

1.4). I relation till Skolverkets material visar studien att lärarna har en rätt bred syn på vad 

källkritiken är och hur den ska bearbetas i skolan. Tillsammans har de nämnt samtliga faktorer 

som finns i Skolverkets material. Detta kan tyckas vara en indikation på att lärare, trots den 

brist som hittats i undervisningen, ändå har en ganska klar bild över vad som inom källkritiken 

ska behandlas i undervisningen. Studien visar även att lärare har en bred bild över anledningar 

till att källkritiken ska läras ut och vad de anser att riskerna med att inte vara källkritisk kan 

vara. Att lärare uttrycker att det kan få katastrofala konsekvenser eller att elever på sikt kan råka 

illa ut kan tyckas vara goda anledningar till att lägga stort fokus på källkritiken i undervisningen. 

Det visar sig dock en obalans i lärares syn på källkritik i relation till vilken nivå och mängd de 

uttrycker att de undervisar om den. Att lärare har en vision som inte riktigt återspeglas i 

undervisningen är något som även visade sig i Limberg och Folkessons studie från 2006. Där 

uttrycker lärarna att de har höga krav på hur eleverna ska bearbeta källor, men studien visar att 

dessa inte används i särskilt stor utsträckning i undervisningen. En tolkning av detta fenomen 

kan vara att lärare faktiskt vet vad som ska undervisas i koppling till källkritiken, men att de 

inte har kunskap om hur det ska göras.  Detta stämmer överens med de studier som nämns i 

Davidsson et al., (2007), där det faktiskt visade sig att lärare inte anser sig själva ha den 

kompetens som krävs för att lära ut källkritik och att det är didaktiken som hör till de digitala  

verktygen som inte är tillräcklig hos lärarna.  

 

7.2.2 Undervisningen 
För att skapa en bild över hur lärare gestaltar källkritiken i undervisningen användes de 

didaktiska frågorna som grund. Det som framkom var att lärarna har en ganska varierande syn 

på hur källkritiken kan tas upp i undervisningen, men ingen av dem kunde säga att de hade 

någon särskild undervisningsmodell som de utgår ifrån. I den tidigare forskning som tas upp i 

denna uppsats framgår att ett vanligt verktyg att använda i undervisningen är en lista som 

eleverna kan checka av för att komma ihåg hur de ska värdera en källa (Drejstam & Lund, 2017; 

Henry, 2006; Sundin & Carlsson, 2016). Ingen av lärarna i studien använder sig av denna typ 

av verktyg, det framgår dock att det finns en önskan om att en undervisningsmodell ska finnas. 

Lärarnas tankar om undervisningen kan tolkas vara en indikation på att de besitter olika åsikter 

om vad som är viktigt att ta med i undervisningen om källkritik, vilket också kan betyda att 

undervisningen i skolorna varierar.  

 

I den didaktiska frågan om när källkritiken ska läras ut framhöll alla lärare i studien aktuella 

händelser som bra utgångspunkter för att ta upp källkritiken i undervisningen. Här togs falska 

påståenden av eleverna och lokala omständigheter i elevernas liv upp som viktiga faktorer att 

använda sig av. En tolkning som gjorts i anslutning till denna information är att lärarna väljer 

att vänta med att ta upp källkritiken i undervisningen tills en sådan situation dyker upp. Det kan 

dock ses som ett problem att källkritiken får bero på sådana spontana situationer. Detta eftersom 

det förutsätter att exempelvis falska påståenden, som eleverna har fått ta del av, når fram till 

läraren som i sin tur reagerar och finner tid att plocka upp det i undervisningen. En av lärarna 

nämnde även att källkritiken kan komma att tas upp i koppling till att någon av eleverna har 

blivit kränkt på internet. En risk med att ta upp källkritiken vid ett sådant tillfälle kan vara att 
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eleverna endast lägger fokus på att någon har blivit kränkt, snarare än att förstå varför 

källkritiken är viktig. Att lärare resonerar på detta sätt och framhåller att det är vid dessa 

tillfällen som källkritiken kan tas upp på bästa sätt är inget som har presenterats inom tidigare 

forskning. Anledning till att så är fallet är svårt att gissa sig till, en möjlighet skulle kunna vara 

att de lärare som medverkade i denna intervju nyligen har varit med om sådana händelser, där 

elevernas omvärld har lett dem in på källkritiken. Fyra av lärarna som intervjuades jobbar på 

samma skola och kan av denna anledning ha fått erfara samma händelser som sedan har 

diskuterats i personalrummet, vilket kan ha gett dem en gemensam bild över att källkritiken 

kommer till sin rätt vid just sådana tillfällen. Det bör dock tilläggas att det även framkom 

liknande svar av lärare som inte jobbar på just den skolan, samt att bara för att lärarna anser att 

det är det bästa tillfället att plocka upp källkritiken i, inte utesluter att undervisa om det vid 

andra, mer planerade tillfällen. 
 

I Skolinspektionen (2018) framhålls att lärares undervisning av källkritik ska hållas relevant till 

elevernas vardag. För att detta ska kunna ske krävs det att lärarna tar reda på sina elevers 

medievanor och vilka digitala miljöer de rör sig i. I frågan om vem som ska undervisas visar 

studien att lärarna anser att undervisningen av källkritik bör utgå från vad som är nära för 

eleverna, så som spel och webbsidor som de använder sig av dagligen. Undervisningen ska 

därför anpassas utifrån vad som förekommer i elevernas vardagliga internetanvändande. Lärare 

4 framhåller dock att det kan bli problematiskt eftersom eleverna använder appar som de inte 

berättar om för vuxna, samt att trenderna i vilka appar de använder svänger och ändras snabbt. 

Hen upplever att lärare inte uppdateras om elevernas mediavanor. Detta leder troligen till att 

undervisningen inte anpassas till den verklighet de lever i, vilket kan göra det svårare för 

eleverna att faktiskt ta till sig kunskapen och använda sig av den i sitt dagliga 

internetanvändande.   

 

I Lgr11 finns det betygskriterier som berör källkritiken i ämnet svenska. Där framgår det att 

elever, för att få betyget A bland annat ska kunna föra ”välutvecklade resonemang om 

informationens användbarhet” (Skolverket, 2018, s. 265). Skolverket har även utformat ett 

bedömningsstöd för att ge lärarna en indikation på hur bedömningen ska gå till, vilken tagits 

upp tidigare i denna uppsats. I studien framgick dock att ingen av lärarna har tagit del av 

Skolverkets bedömningsstöd och trots att källkritiken återfinns i Läroplanens betygskriterier 

har ingen av lärarna gjort en specifik bedömning av elevers kunskaper i källkritik. Att lärarna i 

studien medger att de inte har bearbetat källkritiken genom bedömning kan vara ett tecken på 

att de inte riktigt har satt sig in i ämnet, men även att de inte har nåtts av att Skolverket 

tillhandahåller den resursen. I koppling till ramfaktorteorin och det pedagogiska ramsystemet, 

där skolans enligt lag uttalade uppgifter har en central roll, kan lärarnas tolkning av läroplanen 

här ses som en anledning till att källkritiken inte tagits med i bedömningen, alltså att lärarnas 

egen inre logik har fått påverka deras arbete (Imsen, 1999).  Det finns även möjlighet att se på 

detta fenomen genom att lärarna inte har eller just nu jobbar i en årskurs 6, där bedömningen 

blir mer avancerad och tydlig.  
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7.2.3 Resursbrist 
I denna studie framgår att bristen på digitala resurser är utbredd och samtliga lärare tar upp 

denna aspekt som ett stort problem. För att lyckas med att ge eleverna den kunskap som krävs 

för att kunna värdera information på internet bör eleverna, enligt Henry (2006), ges möjlighet 

att möta faktiska sökmotorer med tillhörande sökresultat. För att eleverna ska ges denna 

möjlighet krävs verktyg som kan tillhandahålla detta, så som datorer eller iPads. Att lära sig 

värdera information på nätet via analoga medier ger inte eleverna en korrekt bild över hur det 

faktiskt ser ut och går till på internet. De i studien medverkande lärarnas direkta hänvisning till 

att det inte finns digitala verktyg till alla elever indikerar att det är ett problem som påverkar 

deras utformning av undervisning. Tolkningen blir att de resursrelaterade ramarna, som enligt 

ramfaktorteorin har att göra med bland annat materiella resurser, hämmar lärarna i deras sätt att 

undervisa (Imsen, 1999). Detta eftersom de är begränsade i både antalet digitala verktyg, men 

också tillgängligheten, då de tvingas samsas om dem med andra klasser. Resursbristen beskrivs 

även genom dåligt fungerande nätverk på skolorna, lärare 3 och 5 menar att dessa tekniska 

problem ofta är tidskrävande och ibland leder till att lektionspass går till spillo eftersom ett 

dåligt nätverk innebär en svårighet i att komma sig ut på internet. Lärarnas redogörande för 

bristerna som förekommer inom detta område ger en bild av att det leder till stora bekymmer 

för lärarna, vilket kan vara en trolig möjlighet till att källkritikens undervisning brister. Det går 

att tolka det som att den osäkerhet som finns i nätverken kan påverka antalet lektioner som 

berör källkritiken eftersom användandet av de digitala resurserna som finns alltid innebär en 

risk att förspilla tid till strul.  

 

I studien framgår det även att lärarna saknar läromedel att luta sig mot för att utforma sin 

undervisning. Läromedel kan många gånger fungera vägvisande och ge lärare en bild över vad 

som, inom källkritiken, ska läras ut. I nuläget är det upp till varje enskild lärare att antingen 

hitta material på internet eller skapa ett eget, vilket även det ses som tidskrävande i en lärares 

ständigt hektiska yrkesliv. Det känns rimligt att dra slutsatsen att resursbrister av dessa slag 

innebär att lärare inte har de förutsättningar som krävs för att ge eleverna möjlighet att nå målen 

inom källkritiken. Inte heller är de resursrelaterade ramarna något de själva kan påverka i 

särskilt stor utsträckning, då skolans ekonomi är en bidragande orsak (Imsen, 1999). Att lärare 

uttrycker denna typ av resursbrist är inget som i arbetet med denna uppsats har återfunnits i 

tidigare forskning. 

 

7.2.4 Kunskapsbrist 
I analysen av intervjuerna framgick att det finns en rad olika aspekter som tyder på en osäkerhet 

hos lärarna när det kommer till att undervisa källkritik. Osäkerheten tycks bottna i att det 

föreligger en kunskapsbrist hos dem själva, vilket kan ses som en tydlig anledning till att det 

förekommer brister i undervisningen. Davidsson et al., (2007) framhåller även detta i sin studie 

och menar att forskning faktiskt visar att lärare har en otydlig bild av vad informationssökning 

är och hur det ska gestaltas i undervisningen. Lärarna antyder att kunskapsbristen hos dem 

själva kan bottna i en rad olika faktorer, men det faktum att Skolverket kommer med krav på 

vilka kunskaper eleverna ska utveckla, utan att komma med förkunskaper till lärarna kan ses 

som en bidragande orsak.  Att källkritiken och undervisningen av den ligger i varje enskild 

lärares händer, i koppling till att lärarna menar att undervisningen av källkritik beror på lärarens 
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eget intresse, kan också ses som en rimlig anledning till problematiken som har upptäckts.  

Lärarnas intresse för de digitala bitarna varierar och ett lågt intresse kan leda till att lärarna 

själva inte söker sig till den kunskap som krävs för att undervisningen ska förbättras. Lärarna 

efterlyser även fortbildning inom detta område och upplever att de ställs ensamma inför 

källkritikens begrepp, vilket många gånger kan leda till att de istället väljer att undvika 

källkritiken i undervisningen. I koppling till ramfaktorteorin kan det även här ses som att det är 

de resursrelaterade ramarna som styr (Imsen, 1999), då fortbildning för lärarna ofta handlar om 

ekonomiska resurser.  

 

7.2.5 Lärare är immigranter i den digitala världen 
Inom denna studie visade lärarnas resonemang på en uppfattning om att det föreligger ganska 

stora skillnader mellan elevernas och lärarnas kunskaper när det kommer till digitala verktyg 

och internet. Detta kan kopplas till Carroll (2011) som menar att dagens lärare, som inte är 

födda in i den digitaliserade världen, har större svårigheter att ta in kunskaper som hör till 

internet och digitala verktyg. Lärare i denna studie framhåller att den källkritik som de fick lära 

sig under sin skolgång inte alls liknar det som källkritik är idag. Eleverna däremot är födda in i 

den digitala världen och för dem är därför dessa medel en självklarhet och hör till deras dagliga 

sysslor. Detta gör att ramar med anknytning till elevernas kulturella bakgrund ses som en 

påverkansfaktor till de val som lärarna gör i sitt arbete (Imsen, 1999). Vidare, att begreppet 

källkritik har förändrats mycket på ganska kort tid, och gått från att handla om att ta reda på 

vem som har skrivit en bok till att innefatta flera, ganska komplexa moment, kan tolkas vara 

något som påverkar hur lärarna undervisar källkritiken. I koppling till att en lärare dessutom 

framhöll att källkritiken i sig saknar begrepp, kan slutsatsen dras att det är ett ämne som kan 

vara svårt att greppa och blir därför svårare för lärarna att behandla i undervisningen.  

  

7.2.6 Anledningar till undantag 
I denna studie framkom en del anledningar till att lärare väljer att lägga källkritiken åt sidan, 

även om det visar sig vara ett tillfälle som lämpar sig för att lära ut källkritiken. Här ses lärarnas 

egna uppfattningar och tolkningar som påverkansfaktorer när det kommer till hur de väljer att 

arbeta, vilket kan kopplas till det pedagogiska ramsystemet (Imsen, 1999). Det gick att urskilja 

fyra huvudsakliga anledningar till undantag, dessa presenteras nedan. 

 

För det första handlar det om att lärarna vill skydda sina elever, dels eftersom de är oroliga över 

vad som kan dyka upp på internet, dels för att spara tid. Detta gör lärarna genom att mörklägga 

hela eller vissa delar av skärmen när de själva söker information inför eleverna. En tolkning av 

detta fenomen kan vara att lärarna på så sätt aktivt väljer bort möjligheten att visa eleverna hur 

de själva går tillväga när de söker och värderar information på internet, vilket kan leda till att 

eleverna går miste om ett lärandetillfälle. Vidare menar lärarna även att de vid vissa tillfällen 

väljer att tillhandahålla eleverna webbsidor som, av lärarna, redan är värderade både i relevans 

och tillförlitlighet. Att ge eleverna webbsidor att använda sig av görs dels för att spara tid, då 

sökmotorerna ofta ger en uppsjö av olika källor som kan vara tidskrävande att välja mellan, 

dels för att skydda eleverna från att stöta på missvisande information. Att lärare väljer att skydda 

sina elever på detta sätt är ett fenomen som även framkom i Sundin och Carlssons studie (2016), 
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vilket också visade sig vara baserat på tidsaspekten som föreligger ett lektionspass. Detta kan 

även kopplas till Limberg och Folkesson (2006) där det visade sig att lärare ger eleverna tips 

på specifika webbsidor dels av samma anledningar som respondenterna i denna aktuella studie 

uttrycker, men också för att behålla kontrollen över vad eleverna söker och hittar för 

information. Att ge eleverna webbsidor att använda sig av kan vid vissa tillfällen vara motiverat, 

samtidigt som det innebär att eleverna vid det tillfället inte behöver beröra källkritiken alls och 

deras övning i att värdera källor uteblir.  

 

För det andra handlar det om en oro som ligger hos lärarna, att eleverna på något sätt kan ta 

fysisk skada av skärmanvändandet. Två av lärarna i studien tar upp just hur hjärnan och kroppen 

enligt forskning kan ta skada av det stillasittande som digitala verktyg kan innebära. De menar 

att dessa faktorer inte ska ignoreras utan bör tas i beaktning vid planerandet av undervisningen. 

Studien som gjordes av Davidsson et al., (2009) visade också på liknande uppfattningar hos 

lärare, att de upplever att det finns faror med digitala verktyg som kan påverka barnen negativt. 

Att lärare har dessa tankar i beaktning vid planerandet av digitala undervisningstillfällen kan 

tolkas vara en anledning till att de väljer att minska dem till antalet och i och med att källkritiken 

anses höra de digitala undervisningstillfällena till kan det innebära att den i dessa fall åsidosätts.  

 

För det tredje finns en uppfattning bland lärarna att källkritiken i största mån ska behandlas 

inom So-ämnet eftersom det berör faktasökning i en högre grad. I Lgr11 kan vi tydligt läsa att 

källkritiken ska behandlas i såväl svenskämnet som So-ämnet. Denna studie har riktat in sig på 

att ta reda på lärare i svenskämnets syn på källkritik och det är en intressant upptäckt att tre 

lärare i studien framhåller att det är främst i So-ämnet som källkritiken berörs. Detta kan tolkas 

som att lärarna gärna för över ansvaret att lära ut källkritik från svenskämnet till So-ämnet, 

vilket i sig kan bli problematiskt och kan anses som en anledning att frångå källkritiken inom 

svenskämnet. Denna studie har inte tagit reda på vad lärare i So anser, men skulle det vara så 

att So-lärare i sin tur gärna för över ansvaret på svenskalärarna, skulle det vara förödande för 

undervisningen i källkritik. Det kan även finnas andra risker med att källkritiken endast lärs ut 

i ett specifikt ämne, då det kan innebära att lärandet på så sätt blir situerat (Limberg et al., 2009). 

Detta nämns även i teoriavsnittet och betyder att den kunskap som verkar höra ett visst ämne 

eller en viss situation till kan bli svår att applicera på andra tillfällen (Nilholm, 2016). 

Källkritiken kan i så fall uppfattas av eleverna som något som endast ska användas inom So-

ämnet och inte någon annanstans.  

 

För det fjärde återfinns även ett tema i lärarnas svar gällande undervisning av källkritik kopplat 

till ålder. I studiens resultat kan en tvetydig uppfattning identifieras som innebär att lärare 

uttrycker att källkritiken bör läras ut redan från förskoleålder eller så fort de börjar använda en 

dator, samtidigt som de anser att deras egna elever i årskurs fyra är nog så unga för att ta in all 

kunskap som hör till källkritiken. Att lärare i studien påpekar att deras elever är rätt unga kan 

tolkas som att de, med anledning av elevernas ålder, inte undervisar källkritik i den utsträckning 

som läroplanen kräver. Uppfattningen om att eleverna är för unga för att ta in kunskapen kring 

källkritiken återfinns även i Sundin och Carlsson (2016), där lärare uttrycker att deras elever är 

för unga för att kritiskt värdera källor. Detta resonemang följs sedan av att eleverna inte är 

tillräckligt mogna för att arbeta med datorer och internet. I en studie av Limberg och Folkesson 
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(2006) anser lärare att kunskap kring källkritik är en fråga av mognad och att eleverna behöver 

uppnå en viss ålder för att kunna ta in den kunskapen. Detta kan uppfattas som ännu en 

anledning att frångå källkritiken i undervisningen. 

Att lärare finner anledning till att, i undervisningen, göra undantag för att ta upp källkritiken 

återfinns även i Limberg och Folkesson (2006), där lärare väljer att låta eleverna frångå den 

källkritiska aspekten beroende på i vilken form det skolarbete de ska göra ska redovisas i. En 

rimlig tolkning som uppstår är att det finns en ambivalens i lärares uppfattning om källkritik i 

både denna studie samt i Limberg och Folkessons studie. Detta i och med att de uttrycker att 

källkritiska kunskaper är viktiga för eleverna, samtidigt som de hittar orsaker till att undgå dem 

i undervisningen. 
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8. Slutord 
Följande avsnitt behandlar det som jag anser att denna studie kan bidra med inom skolans 

verksamhet, både för min egen del som blivande lärare, men även för verksamheten i allmänhet. 

Därefter besvaras de forskningsfrågor som legat till grund för studien och avslutningsvis 

presenteras förslag på vidare forskning i anslutning till denna studie.  

 

8.1 Pedagogiska implikationer 
De personliga är i detta fall och för mig att jag har blivit bättre på att ställa mig kritisk till olika 

källor på internet. Numera reflekterar jag mer över vilken anledning olika texter är skrivna och 

på så sätt kan jag skapa förståelse för att de kan ha en viss vinkling. Jag har även reflekterat 

över hur jag som person kan vara en falsk spridare av olika teorier eller nyheter. Jag kan ofta 

höra mig själv säga, ”jag läste någonstans” och berätta om något jag har läst som om det vore 

ren fakta. Detta är något jag har börjat tänka mig för kring då ett uttalande av sådan information 

inte har särskild bra grund. Det jag har läst, frivilligt eller ofrivilligt, kanske är något som inte 

ens stämmer. Att mina ögon har öppnats och att jag har fått en mer kritisk inställning till sådant 

som uppkommer i mitt flöde på internet är något jag anser kommer vara till fördel i min 

kommande roll som lärare. Det kommer troligen att påverka vilken information jag väljer att 

ge mina elever, samt att jag har insett hur viktigt det är att jag ger mina kommande elever de 

verktyg som krävs för att förhålla sig källkritiskt på nätet. Vidare har detta arbete även gett mig 

bra undervisningsidéer som jag säkerligen kommer att ha användning av i mitt kommande 

yrkesliv.  

 

För skolans verksamhet i allmänhet anser jag att denna studie kan ge en bild över vad som kan 

vara möjliga orsaker till att undervisningen av källkritik brister. I den granskning som gjordes 

av Skolinspektionen (2018) påpekas att det upptäckts brister, men inte var i bristerna föreligger. 

Studien som gjorts i detta arbete belyser verksamma lärares syn på källkritiken och därigenom 

ges en möjlig förklaring till och förståelse för sådant som inom skolans verksamhet kan anses 

vara grunden till bristerna. Lärarnas uppgift att försätta läroplanens teori i praktik är inte så 

enkel om inte förutsättningarna finns och för att vända den bristfälliga undervisningen av 

källkritik krävs både fortbildning för lärarna, samt en utökning av digitala verktyg.  

 

8.2 Frågeställningarna besvaras 
Hur ser lärarna på begreppet källkritik? 

Lärarna i studien visar på en bred syn på begreppet källkritik, där samtliga faktorer som 

Skolverket framhåller hör till källkritiken redovisas (se 1.4). Källkritiken anses vara ett 

gammalt begrepp med nytt innehåll och därav finns det inte riktigt implementerat i lärarnas 
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kunskapsbank. Kunskap om hur man förhåller sig källkritiskt till internet anses av lärarna vara 

väldigt viktig genom hela livet. 

 

Hur anser lärarna att källkritiken kan implementeras i undervisningen? 

Enligt studien verkar det finnas olika syn på vad som är viktigast att ta med i undervisningen 

och lärarna har lite olika idéer kring detta. Några av lärarna anser att de har en bra 

undervisningsform medan andra inte riktigt vet hur de ska gå tillväga. Det framhålls dock att 

ett bra sätt är att använda sig av färdigt material som finns att tillgå på internet, så som filmserier 

och färdiga lektionsplaneringar. Allra helst kopplar de undervisningen av källkritik till något 

aktuellt som har skett i elevernas liv. 

 

Vad skulle kunna vara rimliga orsaker till att undervisningen av källkritik i ämnet svenska 

brister? 

Något som framgår i studien är att lärarna inte riktigt har de förutsättningar som krävs för att 

ge eleverna den kunskap de behöver för att bilda ett källkritiskt förhållningssätt till internet. Det 

handlar bland annat om att det finns för lite digitala verktyg, att lärarna inte har fått den 

utbildning som krävs, samt att tillfällen där källkritiken på bra sätt skulle kunna tas upp i 

undervisningen inte alltid tas i akt.  

 

8.3 Vidare forskning 
Något som skulle vara intressant att ta reda på i koppling till denna studie är hur felaktig 

information i ett längre tidsperspektiv påverkar människor samt hur vetskapen om att falska 

nyheter faktiskt finns påverkar oss. Kan det göra att vi väljer att sålla nyheter utifrån vår egen 

världsbild och kanske väljer bort den information som vi inte tycker passar oss just för att den 

potentiellt kan vara falsk? Hur påverkas vi av all den information i form av rubriker som florerar 

i vårt internetflöde dagligen? Kan rubriker sätta sig i minnet och förvandlas till något som man 

tror att man har läst på en mer trovärdig sida och sedan genom muntlig spridning få fäste? Kan 

det påverka vår världsbild så pass att vi väljer annorlunda vid nästa politiska val? Att få ett 

längre tidsperspektiv på det hela och se hur det påverkar oss kanske kan få lärare att inse vikten 

av att lära ut denna förmåga i större och bredare utsträckning.
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

- Presentation av mig. 

- Genomgång av syfte med studien 

- Vetenskapsrådets etiska regler 

- Konfidentialiteten, hur jag förvarar materialet.  

- Insamlat material, vilka som eventuellt kommer ta del av det. 

- Materialet kommer endast användas ur forskningssyfte. 

- Samtycke, deltagare kan när som helst avbryta 

- Fråga om det är OK med inspelning. 

- Klargöra att studien fokuserar på källkritik på internet. 

Bakgrundsfrågor  
Berätta lite om dig själv och den skolan du jobbar på.  

Hur gammal är du? 

Hur många år har du arbetat som lärare?  

Vilka årskurser undervisar du i svenskämnet? 

Hur ser du på digitaliseringen som sker i skolan idag? 

Lärares syn – vad anser läraren själv? 

I den inbjudan som skickades inför denna studie skrev jag lite om källkritik och vad min 

studie grundar sig på. Kommer du ihåg vad det första du tänkte på var när du fick min 

inbjudan till studien? 

Att vara källkritisk, vad innebär det enligt dig? 

Vilken betydelse kan det ha att vara källkritisk? 

När/i vilket sammanhang är det viktigt att ha källkritiska förmågor? 

 

Vilka förmågor skulle du säga är de som eleverna främst behöver lära sig inom källkritiken? 

 

Hur lär sig eleverna enligt dig källkritiken på bästa sätt sett till undervisningens utformning?  

 

Vilka verktyg/redskap anser du fungerar bra vid inlärning av källkritik? 

Vid vilka situationer anser du att källkritiken som bäst kan läras ut?  

När anser du att det är lämpligt att börja undervisa källkritik?  

Hur ofta anser du att källkritiken bör tas upp i undervisningen? 

Om du jämför dina egna kunskaper med elevernas kunskaper om internet/datorer, vad kan du 

se för skillnader? 



  

Har Lgr och de nya texterna påverkat ditt sätt att jobba med källkritik? 

Många sökmotorer styrs av olika algoritmer, är det något du är bekant med? Vad tänker du 

om det? 

Hur jobbar du med bedömning kring de källkritiska förmågorna? 

Det finns flera studier som visar att elever ofta saknar denna förmåga och att deras kunskaper 

och redskap för att värdera digitala källor och dess tillförlitlighet är bristfällig. Varför finns 

det brister tror du? 

 

Didaktisk gestaltning 

Låter du eleverna använda internet fritt? Vid vilka tillfällen i så fall?  

 

Vilka källor använder ni mest? 

Vad är det du anser ska läras ut i koppling till källkritik? 

Hur kan man i skolan hjälpa elever att tänka källkritiskt? 

Har du någon undervisningsmodell du utgår från? 

Vilka förutsättningar anser du krävs för att framgångsrikt kunna arbeta med elevers 

källkritiska förmåga?  

Hur gör du när du undervisar källkritik?  

Vilka material och verktyg används i din undervisning? 

Vad tror du behövs för att möjliggöra en strukturerad och effektiv undervisning kring 

källkritiken? 

 

Möjliga följdfrågor 
- Hur gör du när …? 

- Finns det en anledning till att…? 

- Vad menar du med…? 

- Kan du utveckla…? 

- Tolkar jag dig rätt om …? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2 Inbjudan till studie 

 

Inbjudan till att delta i en studie om källkritik i grundskolan.  

 

Hej! 

Jag heter Ida Lundström och läser sista terminen på grundlärarutbildningen åk 4-6 vid Luleå 

Tekniska Universitet. Under denna termin ska jag skriva ett examensarbete och jag har valt att 

fokusera på lärares synsätt när det kommer till att undervisa om källkritik på internet.  

 

I dagens samhälle är tillgången till olika källor på internet stor. Dels har vi idag större tillgång 

till information än vad vi haft tidigare men det är även enklare att själv skapa och publicera 

valfri information. När det kommer till att utbilda elever med målet att de ska utveckla ett 

källkritiskt förhållningssätt spelar skolan en stor roll. Det handlar om att eleverna ska ges 

möjlighet att utvecklas till informerade och ansvarsfulla medborgare, som kan värdera olika 

typer av information som de stöter på. Det finns flera studier som visar att elever ofta saknar 

denna förmåga och att deras kunskaper och redskap för att värdera digitala källor och dess 

tillförlitlighet är bristfällig. Med koppling till detta vill jag genom denna studie skapa mig en 

bild över hur lärare ser på källkritik och undervisningen av den. 

 

Studien bygger på ett antal intervjuer med verksamma mellanstadielärare i ämnet svenska. 

Väljer du att medverka innebär det att vi tillsammans kommer överens om ett tillfälle då jag 

kommer till din arbetsplats för att intervjua dig. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och de 

frågor som ställs kommer främst handla om hur du som lärare ser på källkritik på internet, samt 

undervisningen av den. Förhoppningen är att kunna utföra dessa under mars månad (2019). Jag 

önskar att få göra en ljudupptagning av intervjun och hoppas att detta är okej även för dig, om 

inte så kan jag hålla mig till anteckningar. Jag vill dock understryka att studien inte syftar till 

att utvärdera varken skolor, enskilda lärare eller elever. 

 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningssed, vilket bland annat 

innebär att jag inte kommer att publicera varken ditt eller skolans namn i mitt arbete. De 

uppgifter som lämnas till mig kommer att förvaras på en enhet som inte kommer användas i ett 

annat syfte än till min studie, detta utesluter även att obehöriga får tillträde till dem. De som 

eventuellt kan komma att få ta del av transkriptioner och/eller inspelat material är jag, min 

handledare, en studiekamrat som ska granska mitt arbete, samt en examinator. Riktlinjerna 

innebär också att du när som helst kan välja att avbryta din medverkan, utan vidare förklaring 

och den information som jag samlar in kommer endast användas vid forskningsändamål.   

 

Kan du tänka dig att ställa upp? Svara i så fall på detta mejl, så återkommer jag till dig för 

inbokning av tid.  

 

Hör gärna av dig om du har frågor! Vänliga hälsningar, 

 

Ida Lundström 

Ida.lundstrom@pitea.se 


