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Förord 
Jag vill tacka informanterna som gjort den här studien och dess resultat möjligt och intressant, för den 
tid de lagt ner på att besvara mina frågor. Jag vill också tacka min handledare som stöttat och 
kommit med konstruktiva förslag under arbetets gång, medbedömare som kommit med förbättrings- 
och förändringsförslag, mina kollegor på VFU-skolan utan vars hjälp och stöttning arbetet inte varit 
lika uppbyggande och mina nära vänner som kommit med uppmuntrande tillrop. Till sist vill jag 
tacka min man och min familj som varit mitt bollplank och servat med praktiska detaljer.  
/Ingmari Nilsson, Evertsberg 2018-01-28 
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Abstract: 
I denna studie har jag undersökt hur undervisande lärare i SO-ämnena för årskurserna 
4-6 upplever, förmedlar och praktiserar begreppen källkritik, källkritisk granskning 
och ett källkritiskt förhållningssätt i sin undervisning. Jag har också fört en diskussion 
angående lärarnas uppfattning om uppdraget att förmedla begreppen till eleverna får 
den förväntade konsekvensen, att eleverna oavsett kontext använder begreppen i sin 
skolvardag och om lärarna tycker sig ha den kunskap de behöver för att undervisa om 
källkritik. 

Data till studien samlades in genom semistrukturerade intervjuer av informanter. 
Resultatet av studien visar på det finns ett behov av kompetensutveckling hos lärarna 
för att hålla jämna steg med den utveckling som sker på Internet av kontinuerlig 
tillväxt av information som behöver granskas källkritiskt. Resultatet visar också att det 
är viktigt att elevernas källkritiska förhållningssätt utvecklas till vara en naturlig 
förmåga som används oavsett kontext.  

 

 

 

 

Nyckelord:  
Källkritik, internet, källkritiskt förhållningssätt, samhällsdidaktik 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 4 (48) 

 

Innehåll 
Förord .................................................................................................................................... 2 

1 Inledning ............................................................................................................................ 6 

2 Bakgrund ............................................................................................................................ 7 

2.1 Skolans SO-ämnen .................................................................................................. 8 

2.1.1 Källkritik grunden för demokrati ...................................................................... 9 

2.1.2 Projekt vända mot skolan ................................................................................... 9 

2.2 Det svenska mediesamhället ............................................................................... 10 

2.3 Problemformulering ............................................................................................. 10 

3 Syfte och frågeställningar .............................................................................................. 11 

4 Teoretiska utgångspunkter ........................................................................................... 12 

4.1 Teoretiskt perspektiv ............................................................................................ 12 

4.1.1 SO-didaktik med samhällskunskapsdidaktiskt perspektiv .......................... 12 

4.1.2 Källkritik ............................................................................................................ 12 

5 Tidigare forskning .......................................................................................................... 13 

5.1 Den femte förmågan ............................................................................................ 14 

5.2 Surfbeteende .......................................................................................................... 14 

5.3 I teorin men inte i praktiken ............................................................................... 15 

5.4 Kunskapsglapp i lärarkåren ................................................................................. 16 

6 Metod .............................................................................................................................. 17 

6.1 Val av metod ......................................................................................................... 17 

6.2 Urval och bekvämlighetsurval ............................................................................ 19 

6.3 Forskningsetiska överväganden .......................................................................... 20 

6.4 Genomförande ...................................................................................................... 21 

6.5 Databearbetning och analysmetod ..................................................................... 22 

6.5.1 Transkribering ................................................................................................... 22 

6.5.2 Kvalitativ analys ................................................................................................ 22 

6.6 Validitet och reliabilitet ........................................................................................ 23 

7 Resultatet av intervjuanalyserna ................................................................................... 24 

7.1 Definitioner av källkritik ...................................................................................... 25 

7.2 Metoder för källkritik ........................................................................................... 26 

7.3 Varför ett källkritiskt förhållningssätt ................................................................ 28 

7.4 Behov av kompetensutveckling .......................................................................... 29 

8 Diskussion ...................................................................................................................... 31 



 

 5 (48) 

 

8.1 Resultatdiskussion ................................................................................................ 31 

8.1.1 Uppfattning av begreppet källkritiskt förhållningssätt ................................ 32 

8.1.2 Tillämpning av ett källkritiskt förhållningssätt ............................................. 32 

8.1.3 Lärarnas digitala kunskapskompetens ........................................................... 34 

8.1.4 Elevernas tillämpning av ett källkritiskt förhållningssätt ............................ 34 

8.2 Metoddiskussion ................................................................................................... 35 

9 Slutsats ............................................................................................................................. 36 

10 Källförteckning.......................................................................................................... 38 

10.1 Muntliga källor ...................................................................................................... 38 

10.2 Referenslitteratur: ................................................................................................. 38 

10.3 Elektroniska källor: ............................................................................................... 38 

11 Bilagor ........................................................................................................................ 41 

11.1 Bilaga 1, informationsbrev .................................................................................. 42 

11.2 Bilaga 2 ................................................................................................................... 43 

11.2.1 Sid 1, bakgrundsfrågor och intervjufrågor ................................................ 43 

11.2.2 Sid 2, förstudie .............................................................................................. 43 

11.2.3 Sid 3, förstudie .............................................................................................. 44 

11.2.4 Sid 4, förstudie .............................................................................................. 44 

11.2.5 Sid 5, förstudie .............................................................................................. 45 

11.2.6 Sid 6, förstudie .............................................................................................. 45 

11.3 Bilaga 3 ................................................................................................................... 46 

11.3.1 Förstudiens fråga nr 1 .................................................................................. 46 

11.3.2 Förstudiens fråga nr 2 .................................................................................. 46 

11.3.3 Förstudiens fråga nr 3 .................................................................................. 47 

11.3.4 Förstudiens fråga nr 4 .................................................................................. 47 

11.3.5 Förstudiens fråga nr 6 .................................................................................. 47 

11.3.6 Förstudiens fråga nr 7 .................................................................................. 48 

11.3.7 Förstudiens fråga nr 8 .................................................................................. 48 

11.3.8 Förstudiens fråga nr 10 ................................................................................ 48 

 
  



 

 6 (48) 

 

1 Inledning 
Att ha ett källkritiskt1 förhållningssätt är något som de senaste åren fått en allt större 
aktualitet. I takt med att information och nyheter sprids och delas på fler sätt och av 
fler än förut sätts varje individs egen källkritiska förmåga i fokus. Inom 
utbildningsväsendet har förmågan att vara källkritisk uppmärksammats i den senaste 
läroplanen Lgr112 (Skolverket 2016a) och redan i de inledande kapitlen om Skolans 
värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer (s. 7-27) understryks 
nödvändigheten av att eleverna ska utveckla förmågan att kritiskt granska 
förhållanden och fakta samt förstå olika alternativs konsekvenser i olika sammanhang 
i både det svenska samhället och vår omvärld (s. 9).  

Från början blev jag intresserad av hur begreppet källkritik implementerades i SO-
undervisningen då jag under min verksamhetsförlagda utbildning, VFU3, upplevde att 
det främst var i ämnet svenska själva begreppet källkritik togs upp och då till största 
delen när information på Internet skulle granskas och verifieras som trovärdig källa 
till fakta. Enligt Lgr11 (Skolverket 2016a) ska eleverna även inom SO-ämnena 
geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap ges möjlighet att utveckla 
sina förmågor att kritiskt granska och värdera trovärdigheten4 hos olika källor. 
Speciellt i kursplanen för samhällskunskap för årskurs 4-6 beskrivs förmågan att ha 
kunskap i hur man söker och värderar information från olika källor, till exempel på 
Internet, både i vardagsliv och studier som avgörande (s. 215). I de 
kommentarmaterial som finns till de olika ämnena geografi (Skolverket 2017a), 
religion (Skolverket 2017b), historia (Skolverket 2017c) samt samhällskunskap 
(Skolverket, 2017d) som publicerats som bilagor till Lgr11, alla reviderade 2017, finns 
det endast lite mer beskrivet om vad det är för kunskaper eleverna måste ha om 
begreppet källkritik och kritisk granskning. Även här var det mest utförligt beskrivet i 
det kommentarmaterial som tillhör ämnet samhällskunskap.  

Vid studier av forskningslitteratur, som på olika sätt berörde hur begreppet källkritik 
omsattes i praktisk tillämpning och vad det innebar utifrån olika forskningsingångar, 
kunde jag utläsa att resultatet av forskningen oftast innebar en bekräftelse på att det 
som lärdes ut i en undervisningsmiljö om källkritik inte skulle användas i praktiken. 
Därför ville jag ta reda på hur pedagoger som undervisar i So upplever att elever i 
skolans mellanår, årskurs 4-6, praktiserar begreppet källkritik i skolmiljön med 
traditionella medier och på Internet. Jag ville veta om den roll som källkritik i gemen 
har i läroplanen, då den finns med i skolans uppdrag, styr och påverkar den 
undervisning om begreppet som bedrivs inom SO-ämnena. Tidigare studier (Sundin 
och Haider, 2016) visar att det finns en diskrepans mellan det som pedagoger lär ut 
om att ha ett källkritiskt förhållningssätt till vad som sedan praktiseras av eleverna. 
Lärarna hade en klar bild av vad eleverna borde kunna för att välja fakta och lösningar 
men forskningen visade att det var svårt i skolan att undervisa på ett meningsfullt sätt 
både om och i medie- och informationskunnighet och att undervisningen inte gav det 
resultat som var önskat. Undervisningen tenderade att hamna på en, så här gör du-
nivå, dels för att det var svårt att lära ut på ett annat sätt, dels för att eleverna tenderar 

                                                 
1 Källkritik - kritisk granskning av (för en vetenskaplig undersökning l. dyl.) till buds stående källor. 
(https://www.saob.se/artikel/?seek=k%C3%A4llkritik&pz=2#U_K3383_250937). 
2 Lgr11 – Läroplanen för grundskola, förskola och fritidshemmet 2011 (reviderad 2016). 
3 VFU – verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. 
4 Trovärdighet – från grundordet trovärdig vars synonymer är tillförlitlig, pålitlig, övertygande, 
vederhäftig, sann och ärlig. (https://www.synonymer.se/sv-syn/trov%C3%A4rdig) 
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att välja någon av de första träffarna som dyker upp i t ex Googles träfflista. Det gör 
att det kan verka vara som att det är sökmotorn som håller i källkritiken och inte den 
som söker (s. 8). Och om eleverna väljer det första bästa vid en sökning på Internet 
finns inte det källkritiska förhållningssätt som förmåga som lärarna vill uppnå (s. 8). 

Vad behöver då elever få med sig? Skolverket skriver i sin kunskapsöversikt Att förstå 
sin omvärld och sig själv (Skolverket 2013) om olika former av bildning. För elevernas del 
handlar det om att lära sig olika begrepp som de ska förstå och dessutom olika 
metoder som utvecklas mot mer vetenskapliga ju äldre de blir. Skolverket skriver att 
det till exempel är att kunna söka information och vara källkritisk och att kunna 
jämföra olika fenomen och efter det dra slutsatser som är den färdighet som ska 
uppnås. Många svenska forskare menar att det är den förmågan att kunna jämföra 
fenomen, tolka likheter och skillnader, som blivit mer central i Lgr11 (s. 15). 

Men är den färdigheten att se och kunna jämföra olika fenomens likheter och 
skillnader något som vi har med oss som medborgare i samhället? Att vara 
uppkopplad mot nätet och ta emot och gilla andras inlägg och kommentarer verkar ha 
blivit en del av svenskens personlighet. Det verkar som det är viktigare att bli sedd i 
de sociala sammanhangen på Internet och att uttrycka sina åsikter och vara delaktig 
där än att vara det i den pågående vardagen. Under de senaste perioderna då jag 
gjorde min praktik på min VFU-skola diskuterades det flitigt med eleverna både 
under lektioner och på rasterna om konsekvenserna med att vara aktiv och dela 
innehåll på olika sociala nätverk som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat m.fl. 
sociala medier. Jag ställde mig frågan om eleverna använde sina kunskaper om 
källkritisk granskning för att säkerställa trovärdigheten av olika påståenden. 

 

2 Bakgrund 
I kapitlet beskrivs skolans uppdrag gällande begreppen källkritik, källkritiskt 
förhållningssätt och källkritisk granskning samt den aktuella debatt som förs om 
begreppen både inom skolans område och i det svenska samhället såväl i den fria 
SVT-koncernen, på Skolverkets hemsida som i andra medier.  

I Lgr11 (Skolverket 2016a) står det eleverna behöver ha kunskaper för att kritiskt 
granska fakta, konsekvenser och för att förstå hur olika intressen och åsikter kan 
påverka det demokratiska samhälle vi lever i och att skolans uppdrag är att ge dem 
förmågorna att göra det (s.9). Det innebär bland annat att SO-ämnet samhällskunskap 
ska ge eleverna en av grunderna till deras socialisation5 i samhället. Den information 
som eleverna dagligen påverkas av måste de kunna värdera, granska och verifiera6. 
Om de inte får den förmågan finns risken att de istället kommer ihåg felaktiga bilder, 
texter, minnen och sammanhang med felaktiga uppfattningar som korrekta referenser. 
Långström och Virta (2011) skriver att det kritiska tänkandet är ett av målen för SO-
ämnet samhällskunskap då ämnet kopplas ihop med källkritik, mediekritik och kritisk 
granskning (s. 108) och Lgr11 (2016a) uttrycker hur viktig källkritisk granskning är 
som grund för samhällets gemensamma demokratiska värderingar (s.12). 

                                                 
5 Socialisation – ett begrepp som handlar om processen där en individ blir medlem i samhället och i 
kulturen och skaffar sig kunskaper, normer och värderingar med vilka man kan leva som medlem i 
samhället. (Långström & Virta 2011 s. 99) 
6 Verifiera - bestyrka riktigheten av ett påstående, uppgift, dokument e.d. Jfr bekräfta, intyga. 
(www.saob.se/so/visa.php?id=1985614833)  

http://www.synonymer.se/?query=styrka
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2.1 Skolans SO-ämnen 
Skolverket (2016c) har i sin uppföljning av Lgr11:s intentioner med IT visat att var 
fjärde grundskollärare inte tar upp begreppet källkritik alls i sin undervisning. 
Uppföljningen utförs vart tredje år och Skolverket vill bland annat följa utvecklingen 
av hur det blir när digitala medier blir vanligare i undervisningen. Blir det viktigare att 
kunna hantera och kritiskt värdera källor i undervisning och skolarbetet även i dessa? 
Uppföljningen presenterar en anledning till att det är så många grundskollärare som 
inte tar upp begreppet med att det skulle kunna vara att det behövs mer 
kompetensutveckling inom området. ”Drygt 40 procent av alla grundskollärare har 
uttryckt att de har ett mycket eller ganska stort behov av kompetensutveckling i 
källkritik på nätet” (s. 10). Uppföljningen visar dessutom att mindre än hälften av 
eleverna i årskurs 4 – 6 tycker att de är bra eller mycket bra på att värdera källor på 
Internet och på att utöva källkritik och dessutom har den siffran har sjunkit sedan 
mätningen 2012 (s. 62).  

Ämnet samhällskunskap för årskurs 4 - 6 är det som av SO-kursplanerna i Lgr11 
(2016a) är mest knutet till kritisk granskning och olika mediers informationsspridning. 
Det centrala innehållet i läroplanen ska ge dem kunskaper om:  

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett 
källkritiskt förhållningssätt (s. 217) 

I det bedömningsmaterial som Skolverket gett ut just angående Att bedöma källornas och 
informationens användbarhet (Skolverket 2016b) finns konkreta exempel och kriterier för 
vilka kunskaper om källor, källkritiskt granskande och källors användbarhet som krävs 
för olika grader av betyg för eleverna. Kriterierna i materialet ska ge eleverna praktiskt 
tillämpliga exempel för att förstå begreppet källkritik.  

Genom att citera väl valda passager i källorna eller referera innehållet på ett 
rättvisande sätt kan konkretiseringar bidra till att underbygga elevens argument 
om källornas användbarhet. Konkretisering kan också innebära att eleverna 
identifierar vilket konkret innehåll som saknas i olika källor för att de ska vara 
relevanta i förhållande till frågeställningen (s. 14). 

Det finns fem bra anledningar till att elever ska utveckla ett kritiskt tänkande för 
samhällets bästa menar Långström och Virta (2011): 

• det kan vara nyttigt för individen själv, i arbete, utbildning, ekonomi och 
kultur  

• en medlem av ett demokratiskt samhälle behöver förmåga att tänka kritiskt 
för att kunna delta fullt ut i samhällslivet, förstå samhällets komplexitet och 
utvärdera motstridig och bristfällig information, för att kunna göra bra beslut 
och dra riktiga slutsatser 

• det oftast hjälper att vara realist 

• det kan hjälpa till att lösa globala problem 

• det är en mänsklig förmåga (s. 109). 

Sundin (2015) menar däremot att även om styrdokumenten slår fast att både källkritik 
och kritisk granskning ska ingå i ämnet samhällskunskap, årskurs 4 – 6, förutsätts det 
att eleven har de förmågor som behövs för att kunna värdera information som hittas 
även på Internet (s. 200). Han menar att det traditionella sättet att söka och 
tillgodogöra sig information på inte längre är relevant då de nya medierna inte kan 
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tolkas på samma sätt som de traditionella. Därför är de förmågor som bedöms som 
viktiga i Lgr11 heller längre relevanta i dagens samhälle (s. 201). Samhällskunskapens 
kommentarmaterial (Skolverket 2017d), uttrycker att det inte går att beskriva eller 
definiera i en kursplan, vilka medier som fakta och information om samhällsfrågor ska 
utgå ifrån. I olika medier kan det finnas olika aktörer med olika budskap som försöker 
främja sina intressen och påverka utvecklingen. Men oberoende av vilka medier som 
används kan aktuella samhällsfrågor få eleverna att utveckla sitt källkritiska 
förhållningssätt (s. 19). I de högre årskurserna 7–9 finns ingen specifik punkt som 
handlar om källkritik utan tanken är att förhållningssättet ska vara en integrerad del i 
skolarbetet och att eleverna då förstår vad det innebär att vara en aktiv ansvarstagande 
medborgare i ett samhälle som ständigt förändras (s. 23).  

2.1.1 Källkritik grunden för demokrati 
Enligt Lgr11 (Skolverket 2016a) är skolans mål att varje elev har demokratiska 
värderingar (s. 12) och har kunskaper om de lagar och normer samt mänskliga 
rättigheter som råder i skolan och i samhället (s. 14). Hela inledningen i Lgr11 lutar 
sig mot meningen om att skolväsendet i Sverige vilar på demokratins grund (s.7). I de 
olika ämnenas centrala innehåll finns beskrivet hur eleverna ska lära sig hur 
demokratiska beslut fattas och vad begreppet demokrati innefattar. I de högre 
årskurserna ska eleverna dessutom ha kunskapen att förstå vilka olika etiska och/eller 
demokratiska dilemman som kan uppstå och som hör ihop med de rättigheter och 
skyldigheter som finns i ett demokratiskt samhälle. Kommentarmaterialet i 
samhällskunskap (Skolverket 2017d) skriver att grundförutsättningen för att kunna 
vara med i samhällsdebatten och förstå och kunna påverka i samhället som 
medborgare är att ha kunskap om begrepp och strukturer för att kunna värdera olika 
ståndpunkter, analysera argument och förstå konsekvenser (s. 10–11). 

Skolverket (2013) menar att ämnet samhällskunskap ska ge eleverna kunskaper om 
olika samhällsområden och förbereda dem att bli aktiva demokratiska medborgare (s. 
53). Forskning visar att ju mer kunskaper en elev har om de demokratiska värderingar 
som finns i samhället desto större verkar deras vilja vara att vara engagerad (s. 53). 

2.1.2 Projekt vända mot skolan 
Otraditionella ”läromedel” har uppstått ur den utveckling där undervisningen i skolan 
använder alltmer digitala medier. Tidningen Metro7 (2017a) har i samarbete med 
Nätsmarta, ett skolprojekt i Sandvikens kommun, gjort en serie lektioner i praktisk 
källkritik. Lektionerna vänder sig till elever i åldrarna 6 till 18 år och till lektionerna 
hör också en lärarhandledning. Syftet är att ge lärare verktyg så att eleverna kan 
utveckla sin förmåga i källkritik och få ett inre filter. I projektet har eleverna fri 
tillgång till internet och kan interaktivt göra uppgifterna i grupp eller enskilt.  

Ett annorlunda undervisningsmaterial har tagits fram av Egmont publishing (2017) 
där Serier i undervisningen, Lilla viralgranskaren och den svenska serietidningen Bamse 
tillsammans med forskaren Elza Dunkels med flera skrivit ett avsnitt om källkritik i 
Bamse. I ”Bamse och den mörka skogen” från februari 2017 tas aktuella frågor som 
ryktesspridning och källkritik på nätet upp. I skapandet av serien var alltifrån 
lågstadie- till gymnasieelever, viralgranskaren Jack Werner och internetforskaren Elza 
Dunkels samt Bamseredaktionen med och en lektionsplanering för serien har tagits 

                                                 
7 Metro är en gratistidning som i Sverige ges ut i Stockholm, Göteborg och Skåne. 
(https://www.metro.se/info/kontakta) 
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fram av förstelärarna Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Linda Sikström från Malmö. 
Serien tar på ett enkelt och lättfattligt språk och bildspråk upp hur fel det kan bli om, i 
det här fallet, lille Skutt tror att det han läser på internet är sant. Vilka konsekvenser 
det får för alla i skogen när de falska nyheterna ”fake news”8 sprids och blir fakta är 
ett bra exempel på nya sätt att undervisa om källkritik för de yngre åldrarna. Det här 
är bara ett axplock av olika undervisningsmaterial som växt fram de senaste åren..  

2.2 Det svenska mediesamhället 
Även i medierna syns aktualiteten som begreppet källkritik har. De flesta seriösa 
mediaföretag har ett stort intresse av att visa att de nyheter och reportage de 
förmedlar har genomgått en oberoende källkritisk granskning och källorna nämns 
därför oftast i reportagen som en bekräftelse på granskningen.  

Sveriges Radio har under hösten 2017 sänt är en radioprogramsserie, Kjellkritik, med 
reportern Kjell Eriksson. Han har i serien uppmärksammat fenomenet källkritik, 
”Om att vara källkritisk i en värld full av källor” (SR, UR 2017) där han bjuder in 
personer som på olika sätt sysslar med källkritik till en diskussion eller utfrågning runt 
sina forskningsinsatser. Serien behandlar olika sätt att hantera källors riktighet och hur 
viktigt det är att ta reda på hur källan ser ut, vem som har sagt, skrivit eller påstått 
något och deltagarna diskuterar på ett lättsamt sätt begreppet källkritik i varje avsnitt. 

I fristående kommersiell media diskuteras också begreppet källkritisk granskning. 
Tidningen Metro har skapat en ny möjlighet att i realtid göra en källgranskning av 
nyheter på Internet på sin hemsida Viralgranskaren9 där medborgarna uppmanas att 
gå in och granska nyheter och källor själva.  

2.3 Problemformulering  
Trots alla goda förutsättningar från styrdokument till undervisning verkar det finnas 
en diskrepans mellan ett källkritiskt förhållningssätt till en naturlig del i elevernas 
vardagliga granskning av information. Att det är ett problem visar sig i att olika 
medier som till exempel serien Bamses källkritiktidning tas fram och att 
kommentarmaterial till styrdokument uppdateras och anpassas till nya förutsättningar. 

I de studier som har gjorts har det tydligt framgått att det finns ett kunskapsgap 
mellan teori och praktik i begreppet källkritik, mellan det som lärs ut och det som 
praktiseras. Visserligen har de studier som jag hänvisar till gjorts på främst högstadie- 
och gymnasieelever men studierna uttrycker att beteendet som eleverna på de här 
stadierna visar har grundlagts redan i de yngre åldrarna, det vill säga redan på låg- och 
mellanstadienivå. Men frågan är om den undervisande pedagogen på låg- och 
mellanstadiet kan överbrygga skillnaden mellan vad eleverna förstår om källkritik och 
källkritiskt förhållningssätt och vad de sedan gör när de söker efter information och 
fakta. Känner lärarna att de kan förmedla innebörden av begreppet källkritiskt 
förhållningssätt till sina elever så att eleverna praktiskt kan använda det?  

Jag upplevde därför att det var angeläget att undersöka hur fenomenet källkritik 
används i SO-undervisningen. Dels då det inte finns något omfattande 

                                                 
8 Fake news – är en sorts bluff eller medvetet spridande av desinformation, antingen via så kallade 
traditionella nyheter eller via sociala medier med avsikten att vilseleda i politiskt eller ekonomiskt syfte. 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Fejknyheter) 
9 Viralgranskaren är en del av Metro, grundad 2014. (https://www.metro.se/artikel/om-
viralgranskaren) 
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forskningsunderlag, dels för att den forskning som finns om ämnet fokuserar på 
elever i högstadiet och på gymnasienivå. Jag har i min undersökning valt att 
undersöka vad lärare anser att deras uppdrag som SO-lärare innefattar när det gäller 
förmedlandet av ett källkritiskt förhållningssätt till deras elever och vad begreppet 
källkritik betyder för dem och för eleverna. Jag har undersökt hur de arbetar med 
källkritik tillsammans med eleverna, vad de använder för material och vilka praktiska 
exempel på det praktiska arbetet de ger. Finns det skillnader mellan hur begreppet 
källkritik uppfattas mellan olika lärare och finns det skillnader i hur det lärs ut och 
praktiseras i en skolkontext?  Jag vill också veta om lärarna upplever att de har rätt 
kompetens för att undervisa om källkritik på andra medier än de traditionella som 
exempelvis tidningar och böcker. Har det ständiga och ökande flödet av tillgänglig 
information och fakta blivit något problem och har omfattningen av de många olika 
sätt det finns att ta till sig information på, utmynnat i ett kompetensproblem?  

I Lgr11 (Skolverket 2016a) står det bland annat att syftet är att morgondagens vuxna 
ska lära sig att ifrågasätta olika faktas tillförlitlighet. Flödet av fakta var stort redan när 
läroplanen skrevs men nu i början av 2018, drygt sex år senare, ställer 
informationsflödet på Internet ännu högre krav på att lärarkåren har uppdaterade 
kunskaper och hänger med i de tillgängliga flödeskanalerna. Alltmer obekräftad 
information sprids på till exempel olika sociala medier på Internet och pedagogerna 
måste ha kunskaper för att möta och bemöta påståenden och kunna ge aktuella 
exempel som är relevanta för eleverna. Kommentarmaterialet i samhällskunskap 
(Skolverket 2017d) slår fast att eleverna i de lägre årskurserna ska utveckla är ett 
kritiskt tänkande och förstå att medvetet ställa frågorna om vem, när och varför och 
på mellanstadiet ska eleverna ha utvecklat olika strategier i hur man kan urskilja 
budskap och avsändare i olika medier (s. 24). Det källkritiska förhållningssättet ska 
vara integrerat i alla ämnen i de högre årskurserna och falla sig som en naturlig del i 
arbetet. Dessutom ska eleverna kunna analysera, granska och värdera olika 
ståndpunkter och samhällsfrågor (s. 34) vilket är ett mätbart progressionsmått för en 
högre betygsnivå på högstadiet.   

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är av både undersökande och diskuterande karaktär. För det 
första är syftet att undersöka hur SO-lärare som undervisar i årskurs 4–6 uppfattar 
begreppet källkritiskt förhållningssätt och hur de beskriver att de undervisar och 
praktiskt tillämpar begreppet källkritik inom skolans SO-ämnen i allmänhet och på 
Internet i synnerhet. För det andra är syftet att diskutera lärarnas upplevelser av de 
kunskaper som krävs för uppdraget och deras upplevelser av elevernas tillämpning av 
kunskapen om källkritisk granskning i en skolkontext. Syftet konkretiseras på följande 
sätt:  

• Hur uppfattar SO-lärare som undervisar i årskurs 4–6 innebörden av 
begreppet källkritiskt förhållningssätt? 

• Hur beskriver SO-lärare att de tillämpar begreppet källkritik inom skolans SO-
ämnen i allmänhet och på Internet i synnerhet?  

• Hur uppfattar SO-lärare att de kunskaper som krävs för uppdraget motsvarar 
den kompetens de har? 

• Hur uppfattar SO-lärare att eleverna tillämpar sina kunskaper om källkritik i 
en skolkontext?  
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4 Teoretiska utgångspunkter  
De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för undersökningen finns inom de 
SO-orienterade ämnena geografi, historia, religion men främst samhällskunskap. De 
didaktiska frågorna vad, hur och varför är genomgående och grundläggande i all 
undervisning och speciellt i samhällskunskapsämnet där svaren på frågorna ger 
förklaringar för olika sammanhang och bakgrund. Det centrala begrepp inom ämnena 
som undersökningen fokuserar på är källkritik med underliggande begrepp som 
källkritiskt förhållningssätt och källkritisk granskning. 

4.1 Teoretiskt perspektiv 
Min undersökning har en allmän SO-didaktisk inriktning med fokus på 
samhällskunskapsdidaktiken och det är i mötet mellan SO-ämnena och didaktiken 
inom främst samhällskunskap som syftet med undersökningen växt fram.  

4.1.1 SO-didaktik med samhällskunskapsdidaktiskt perspektiv 
Ämnesdidaktik förenar ämnesspecifika och allmänpedagogiska frågor och beskrivs 
ibland som en bro mellan ett skolämne med dess bakgrundsvetenskaper och 
pedagogik (Långström och Virta, 2011 s. 15). Samhällskunskapsdidaktiken är starkt 
knutet till den vardag varje människa upplever och ämnet samhällskunskap handlar 
om aktuella frågor, snabba samhällsförändringar, socialisering, värdefrågor, identitet 
och medborgarskap som läraren ska fånga in och använda i sin undervisning (s. 16). 
Ämnet kan delas upp i en teoretisk och en mer praktisk vardagsnära kunskap och 
eleverna behöver ha både delarna för att förstå hur samhället fungerar och förändras 
både i det lilla, på mikronivå, och i det stora, på makronivå (s. 21). Undervisningen i 
samhällskunskapsämnet kan hämta sin inspiration från olika teorier och 
tankemodeller till innehållet, det kan vara undervisning i rena fakta om vårt samhälle 
men ämnet kan också fungera som en kritisk analys av vår omvärld (s. 20).   

De två uppdrag som samhällskunskapsdidaktiken har är dels att utbilda kommande 
generationer till ett medborgarskap som bygger på demokrati, jämställdhet, rättvisa 
och mänskliga rättigheter, dels att eleverna ska utveckla sin förmåga till ett kritiskt 
granskande (s. 29). Den progression som ska ske för eleverna inom ämnet sker först 
mellan årskurserna 1–3 och 4–6 och sedan högre upp där kunskapsomfånget ökar 
allteftersom eleverna mognar och deras omvärld utvidgas (s. 60).  

”Det krävs i dag och i framtiden en beredskap och en vana att hantera de olika 
budskap som strömmar emot en. Undervisning kan i bästa fall verka som en 
sorts vaccination mot oönskad eller omedveten påverkan” (s. 148). 

4.1.2 Begreppet källkritik 
Begreppet källkritik beskriver Thorsten Thurén (2013), med de generella kriterier som 
gäller för källkritiska principer i fyra punkter: 

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

Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans 
berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller 
ett referat av en annan källa. Vittnen ska inte ha varit utsatta för påverkan. En 
form av beroende är tradering – att en berättelse har gått i flera led, 
exempelvis när att rykte sprids från mun till mun.  
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Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk 
bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller 
andra intressen av att förvränga verklighetsbilden. (s. 7 – 8) 

Men hans poäng är att källkritik också kräver fler egenskaper än att läsa och/eller 
tolka källan. Det kräver även egenskaper som fantasi, intuition och logik (s. 6). De 
källkritiska principerna kan vara svåra att tillämpa i praktiken menar Thurén och är 
egentligen bara till för att systematisera tänkandet (s. 8). För att kunna granska en 
källa behövs också bakgrundskunskap och fantasi. En källas information behöver inte 
vara sanning för alltid utan kanske mer ett byggnadsmaterial för den sanning som 
finns för tillfället skriver Thurén, vi får ”nöja oss med sannolikhet i stället för 
sanning” (s. 239).  

På Internet gäller samma principer för källkritik som inom traditionella medier, som 
ex. vis radio, tv och press. Kristina Alexandersson (2016) skriver i Internetguiden#25 
utgivet av IIS10 att oavsett media är källkritik som metod det som möjliggör att man 
systematiskt kan bedöma trovärdighet och utföra granskning av en källa. Både Thurén 
(2013) och Alexandersson (2016) menar att källkritik av information gällande Internet 
och de olika sociala medier som ex vis Facebook och Youtube, behöver breddas just 
för att ”vi skiljer digitala källor från ”verkliga”” (2016). Digitala och ”verkliga” källor 
skapas med olika villkor under skilda förutsättningar. Källkritik av information på 
Internet måste först värderas i vad som är allvar och vad som är nonsens, innan en 
analys görs (Thurén, 2013 s. 110) och en källas tillförlitlighet beror på källans 
kompetens, vilken öppenhet det finns gällande vilka källor och metoder som använts 
och i vilken situation den uppstått. En seriös hemsida är noggrannare med fakta och 
den är mån om sitt rykte som media och eller organisation etc. (s. 111). Källkritik för 
Internet kan, menar Alexandersson (2016), sammanfattningsvis beskrivas som att det:  

handlar om att ha en kritisk och medveten inställning till all information som 
du tar del av i alla former och situationer både på nätet och på andra platser. 
Vid en källkritisk granskning på nätet har du många möjligheter att göra egna 
efterforskningar och dra egna slutsatser kring källors trovärdighet och 
sanningshalt (2016). 

5 Tidigare forskning 
I kapitlet presenterar jag ett urval av svensk, nordisk och europeisk forskning med 
relevans för begreppet källkritik inom SO-ämnet. Några av forskningsstudierna fanns 
med i mitt första examensarbete som handlade om vilka hot det finns från Internet 
och sociala medier mot skolans källkritiska ideal om att fostra granskande, 
demokratiska medborgare. Sedan redovisar jag för forskning som på olika sätt 
genomfört studier om hur praktisk tillämpning av fenomenet källkritik utförts på 
högstadie- och gymnasienivå vilket oftast redovisats i tabellform. Begreppet och 
fenomenet källkritik är ett relativt outforskat område, speciellt när det gäller 
mellanåren årskurs 4 – 6 och yngre elever på lågstadiet samt de pedagoger som 
undervisar dem. Det har inneburit att jag behövt titta på studier som handlat om 
förhållanden som rört något äldre elever än de som jag sedan gjort min studie om och 
jag har därför begränsat min forskning till att gälla pedagogers syn på begreppet 
källkritik och deras uppfattning om hur deras elever upplever och praktiserar det.  

                                                 
10 IIS – Internetstiftelsen i Sverige är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv 
utveckling av internet i Sverige. (http://www.iis.se) 
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5.1 Den femte förmågan 
I sin forskning om de förmågor som elever förväntas ha, enligt Lgr11 gällande 
källkritik och källkritisk granskning, menar Sundin (2015) att förmågorna inte längre 
är adekvata eller ens meningsfulla att uppnå. Han skriver att det är utbildning i att 
söka information, oavsett om det är på Internet eller i gammeldags media, som är 
mera eftersträvansvärt (s. 196-197). Sundin jämför den svenska läroplanen med den 
norska läroplanen som istället har förmågan med att utveckla kunskap i 
informationssökning där digital läs- och skrivkunnighet klassas som den femte 
kompetensen i lärandet (s. 200). Sundin menar att de förändrade omständigheter som 
de nya medierna medfört inte kan tolkas på ett traditionellt sätt där man använt 
metoden källkritik för att söka budskap, avsändare och syfte (s. 201). Den kunskap 
som en femte förmåga kan tillföra i de nya medierna behövs eftersom de algoritmer11 
som olika sökmotorer på Internet använder sig av för att avläsa användarens intressen 
förändrar den traditionella trovärdighet en källa har haft. Transparens i 
beslutsprocesser, som exempelvis politiska val, bygger på samhällets demokratiska 
värden vilka tappar sin tillförlitlighet ju mer informationssökning förenklas och 
integreras med annan media och lämnas över till sökmotorernas algoritmer. Ju enklare 
och mindre arbetskrävande sökande efter information blivit desto mer behövs kritisk 
granskning, ett källkritiskt förhållningssätt och källkritik konstaterar Sundin (s. 207).  

5.2 Surfbeteende 
Cecilia von Feilitzen, Olle Findahl & Elza Dunkels (2011) har i forskning om ungas 
internetvanor, en studie som genomfördes i hela Europa, EU Kids Online, jämfört 
det svenska resultatet med de andra 25 länderna som deltog.  I Sverige använder de 
flesta unga i åldersgruppen internet dagligen, många fler jämfört med i de flesta andra 
länder i Europa där färre unga använder internet.  

Undersökningen har inte visat att svenska unga, trots att de använder Internet mer än 
genomsnittsungdom i Europa, är mer kritiskt granskande eller har ett annat beteende. 
Unga i EU uppgav att de klarade hälften av åtta givna digitala färdigheter, medan de 
unga i Sverige sa att de klarade av fem, alltså lite fler och flest färdigheter sade sig de 
unga i Finland klara av (s. 74-75). I undersökningen ställdes också frågor om lärare på 
något sätt blandade sig i de ungas surfande och 88% av de unga i Sverige sa att lärare 
blandat sig i deras internetanvändning på ett eller flera sätt, jämfört med EU:s 
genomsnitt 81%. I några länder, analyserar Feilitzen m.fl., som Norge, Finland, 
Storbritannien, Nederländerna och Irland blandar sig lärarna mer i surfandet ju äldre 
eleverna blir (s. 77). 

Skolverket (2016c) fick inför budgetåret 2015 ett uppdrag från regeringen att följa upp 
IT-användning och kompetens inom skolan. En av de slutsatser som forskarna 
bakom undersökningen redovisar är att det behövs en ny dimension för att kunna 
förhålla sig källkritisk till de källor som inte har någon bestämd avsändare. I rapporten 
framkommer det att nio av tio elever uppger att de lärt sig källkritik men att drygt en 
tredjedel av eleverna i årskurs 1 – 3 inte får någon undervisning alls om källkritik på 
Internet (s. 10). Forskarna ser dock att det finns ett samband mellan datortillgång och 

                                                 
11 Algoritmer är instruktioner som när det gäller sökmotorer bestämmer vilka webbsidor som hittas 
och, inte minst, i vilken ordning dessa presenteras. 
(https://lucris.lub.lu.se/ws/files/16772945/D3_1_gy_02A_02_sokkritik.pdf) 
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undervisning i källkritik då de elever som har fått eller fått låna en egen dator av 
skolan får mer undervisning i källkritik än de som inte har tillgång till datorer (s. 11). 

5.3 I teorin men inte i praktiken 
Historieläraren Cathrin Backman Löfgren (2012) har gjort en undersökning av hur 
gymnasieelever kan förhålla sig kritiskt och värdera trovärdigheten hos olika typer av 
källor och upptäckt att eleverna ändå ibland använder just sådana källor som de har 
underkänt. Uppgiften var att sammanställa fakta från digitala arkiv som lärarna 
medvetet valt ut. Men Backman Löfgren upptäckte att eleverna istället tyckte det var 
lättare att googla fram uppgifterna och problemet var att eleverna sedan blandade 
ihop innehållet i de googlade källorna med primärkällorna de skulle ha letat i. I en 
digital lärmiljö12 är källkritik A och O, inte minst för att elever ska få verktyg att 
värdera och bedöma olika dokuments validitet och inte bara göra en bedömning om 
att det är trovärdigt (s. 147). Backman Löfgren hänvisar till den norska läroplanen där 
den digitala kompetensen, den femte förmågan, jämställs som en grundfärdighet. En 
förmåga lika viktig som att kunna läsa, skriva och räkna och att det i de norska 
ämneskursplanerna finns anvisningar i hur digitala medier kan användas. Den norska 
kursplanen för historia har både källkritik och internet som huvudområden och 
grundfärdighet:  

Å kunne bruke digitale verktøy i historie betyr å utvikle en kildekritisk 
bevissthet knyttet til bruk av Internett i faglige sammenhenger. Det innebærer 
å kunne søke etter og vurdere informasjon fra ulike nettsteder og bruke den i 
egne framstillinger. (s. 20) 

Även på högstadiet har eleverna samma beteende när det gäller att göra bedömningar 
av olika källor på Internet enligt Francke, Sundin och Limberg (2010). Deras studie 
hade som syfte att få en bättre förståelse för på vilket sätt elever bedömer källors 
trovärdighet i en skolkontext. Eleverna i studien var ofta medvetna om att olika 
hemsidor och sidor som Wikipedia kunde vara skrivna av vem som helst men tyckte 
att det var så svårt att välja och göra kritiska granskningar när det fanns så mycket 
information och fakta på Internet att välja från (s. 681). Forskarna visar att det här 
beteendet grundlades i de tidigare skolåren då mer tid ägnades åt att söka och hitta 
rätt fakta än att undersöka och kritiskt granska den information och fakta som 
hittades (s. 692). De kriterier eleverna bedömde källorna de hittade efter, var om de 
hittade en författare bakom texten (s. 679), om det fanns fler referenser som var 
länkade till sidan (s. 682) och om det var lätt att navigera och hitta på en sida (s. 685). 
Forskarnas slutsats blev att det finns en stor utbildningsinsats att göra för att få 
eleverna att göra samma bedömningar oavsett media och källa och att ge dem 
källkritiska granskningsverktyg från tidiga år.  

”Knowing how to make these choices in particular situations is a vital literacy 
for young people about to face more and more civic responsibility” (s. 692).  

Även en mera aktuell forskning som Corio, Coscarelli, Maykel och Forzanis (2015) 
har utfört på högstadieelever visar att information och källor on-line ofta värderas 
utifrån deras egna konstruerade eller slumpmässiga bedömningar. De menar att 
tonåringar, speciellt, tenderar att värdera kvantitet före kvalitet och att de dessutom 
övervärderar sin egen förmåga att kritiskt granska fakta och information som de hittar 

                                                 
12 Digital lärmiljö – arkivpedagogiska hemsidor, eller arkivwebbar, är hemsidor med arkivmaterial insatt 
i en kontext och med tillhörande frågeställningar. (https://riksarkivet.se/arkivpedagogiska-hemsidor) 
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on-line (s. 287). Naiva eller ytliga kriterier blev vägledande, som om den hemsida de 
hittat visats många gånger, om sidan nyss blivit uppdaterad, vem som sponsrade sidan 
eller om det på sidan fanns information som eleven kunde relatera till på något sätt. 
En slutsats av studien som författarna drog var att resultatet delvis stämde överens 
med andra liknande studier där samma slutsats hade dragits om att elever är mer 
koncentrerade på att hitta rätt information än att se om informationen är trovärdig. 
De poängterar dock att problemet kan vara större, för om samma svårighet med att se 
om information är trovärdig även finns hos yngre elever måste kunskapen om 
källkritisk granskning förbättras redan i de tidiga skolåren(s. 293).  

Sundin och Carlsson (2016) har i en forskningsstudie fått fram att lärare uppfattar att 
det kan vara svårt att hitta ett naturligt sätt att få in informationssökning som en del 
av lärandet när elever söker och granskar information på Internet. Kunskapen om 
kritisk granskning som eleverna lärt sig borde innefatta alla medier men studien visar 
att lärarna upplever att eleverna, speciellt de i yngre åldrar, sväljer både krok, lina och 
flöte då de inte kan källgranska sin information (s. 7). Eleverna hade heller inte 
kunskapen om de olika sökmotorernas roll i sina sökningar, utan de litade på det som 
kom fram som första länkar, utan att veta att det även fanns information som 
rensades bort av sökmotorernas algoritmer (s. 11). Slutsatsen av Sundin och Carlssons 
studie blir att elever i skolan måste bli goda informationssökare och förstå hur 
sökmotorer kan förändra resultatet på Internet så att de kritiskt granskar den 
information som framträder (s. 16). 

5.4 Kunskapsglapp i lärarkåren 
Backman Löfgrens (2012) forskning om digital kompetens visar på lärarens viktiga 
roll som handledare inte minst när det gäller att arbeta med material som inte ingår i 
ett förberett skolsammanhang. Hon visar på att det finns ett kunskapsglapp mellan de 
kunskaper som en lärare måste inneha för att ge eleverna relevanta uppgifter i en 
kontextuell lärmiljö om källkritik på Internet för att utveckla elevernas källkritiska 
förmågor och färdigheter (s. 56).  

Skolverket (2016c) redovisar i sin IT-uppföljning att lärare inte känner sig bekväma i 
sin utbildarroll när det gäller bland annat källkritik och Internet. På förskolenivå 
används IT mer som ett pedagogiskt verktyg än inom ett specifikt område som 
källkritik men redan i årskurs 1 – 3 uppger pedagogerna att eleverna inte är bra på att 
granska information. Och så många som en fjärdedel av lärarna arbetar inte med att 
lära eleverna att granska information på Internet (s. 82). I tabell 1 nedan redovisas ett 
utdrag med i vilken utsträckning grundskollärare arbetar med den källkritiska 
förmågan. I jämförelsen går det att se att andelen lärare som i stor utsträckning 
arbetar med förmågan har ökat mellan år 2012 och 2015. Något bestämt antal för vad 
nivåerna innebär finns inte angivet vilket gör att uppdelningen ändå medför en viss 
osäkerhet i tolkningen av vad nivåerna stor utsträckning, viss utsträckning och inte 
alls står för. 
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Tabell 1, utdrag ur Skolverket 2016c (s. 82) 

Utredarna visar på skillnaden mellan när grundskolläraren genom sitt arbete fått eller 
fått låna en dator eller inte. Den uppmätta skillnaden är så stor som 85 procent, som 
fått eller får låna dator, till 68 procent för dem som inte har egen dator (s. 82). 
Skolverkets rapport specificerar inte vilka ämnen siffrorna gäller men skriver i 
rapporten att de ämnen där IT som medium används mest i är svenska, 
samhällskunskap följt av engelska och naturorienterande ämnen (s. 75–76). 

6 Metod 
Kapitlet behandlar studiens metod. Metoden är en kvalitativ metod, vilket innebär att 
jag genom tolkning av ord vill skapa en förståelse och ett sammanhang för fenomenet 
källkritik. Studien föregicks av en kvantitativ förstudie. I kapitlet redogör jag också för 
urval och genomförande samt för bearbetning av data och analysmetod. Sedan 
presenteras studiens forskningsetiska överväganden utifrån det faktiska urvalet och 
slutligen redogör jag för studiens tillförlitlighet utifrån mina val.  

6.1 Val av metod  
För denna studie har jag valt att genomföra en kvalitativ studie i form av intervjuer. 
En kvalitativ metod i form av intervjuer är lämpligt när det gäller att skapa 
sammanhang och förståelse för ett visst begrepp eller fenomen (Eliasson, 2013, s. 27). 
I sin bok om kvantitativa metoder skriver Eliasson att formuleringen av det problem 
man vill undersöka styr vilken metod och ansats man vill använda sig av. Hon skriver 
också att det går bra att kombinera olika metoder förutsatt att kombinationen passar 
till ändamålet och att resurserna räcker till (s. 31). Många gånger kan vara ”en fördel 
att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder” (s. 30) och följa upp den ena med 
den andra metoden.  

Jag har valt en kvalitativ metod i form av intervjuer då den formen bäst passade det 
problem jag formulerat. Jag har använt en guide med frågor som jag följt för alla 
informanter, Eliasson kallar det för semistrukturerade intervjuer. Huvudfrågorna som 
ställdes till informanterna i intervjuerna var dessa: 

• Vad tycker du att ditt uppdrag som SO-lärare innefattar när det gäller 
förmedlandet av ett källkritiskt förhållningssätt? 

• Vad betyder källkritik för dig? 
• Vad tror du att källkritik innebär för eleverna? 
• Hur arbetar du med källkritik tillsammans med eleverna? 
• Vad använder du för material och vilka exempel ger du till eleverna? 

(frågorna finns med i bilaga 2, sid 1) 
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Kvale och Brinkmann (2014) kallar intervjuformen för halvstrukturerad 
livsvärldsintervju eftersom intervjuaren försöker tolka informantens livsvärld och att 
den historia som berättas kan följas upp med följdfrågor och fördjupas samtidigt som 
de kopplas ihop med intervjuns syfte (s. 166). Termen för att vilja förstå 
informanternas livsvärld och de sociala förutsättningar som finns för dem kallas för 
fenomenologi och är en filosofisk inriktning inom kvalitativ forskning.  

”Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett 
intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och 
beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta 
verkligheten är vad människor uppfattar att den är” (s. 44). 

Samtidigt skriver Eliasson (2013) att jag som intervjuare här behöver vara medveten 
om att jag kan påverka svaren till min fördel (s. 39–40). Detta genom att jag håller 
med, nickar och hummar och påverkar informantens möjlighet att prata utan avbrott 
(s. 27). Jag anser att det är viktigt att vara uppmärksam och ta hänsyn till ovanstående 
aspekter för att studien ska nå en god validitet. 

När jag utformade frågorna tänkte jag på flera aspekter som kan påverka 
utformningen, bland annat på hur viktigt det är att göra frågorna enkla och öppna på 
ett sätt som ger informanten möjlighet att utveckla svaret på de frågor som ställs. 
Frågorna presenterades i det mail som sändes ut i förväg så att informanterna hade 
möjlighet att tänka igenom sina svar. Det fanns naturligtvis en risk att svaren inte blev 
spontana men anledningen till det var att jag inte ville påverka deras svar i 
intervjusituationen utan att de i förväg haft möjlighet att fundera i lugn och ro.  

Innan jag utformade frågorna utformade jag en enkel kvantitativ studie, en förstudie, 
för att i förväg kontrollera informanternas uppfattningar om sina olika kompetenser. 
Jag valde att göra en sådan förenklad studie då jag var intresserad av att få 
informanternas uppfattningar om en mängd detaljerade uppgifter som exempelvis 
deras egna kompetenser i vad som är viktigt för att undervisa i källkritik på Internet. 
Frågorna till förstudien sändes ut i förväg tillsammans med intervjufrågorna via mail 
(bilaga 2, sid 2 – 6). Förstudiens frågor besvarades med siffror i en kvantitativ 
mätning. Min mening med att göra en förstudie var att kunna jämföra de olika 
informanternas svar med varandra och se eventuella trender eller tendenser och 
Eliasson skriver att det kan finnas tillfällen till att gå vidare med vissa frågor och göra 
djupdykningar i frågorna utifrån vilka svar som lämnats i en förstudie (s. 26). 

Förstudiens första åtta frågorna behandlade informanternas egna kompetenser och de 
två sista frågorna handlade om informanternas uppfattning om elevernas 
kompetenser. Varje fråga var indelad i tre delar. Första delen, huvudfrågan, var frågan 
om hur viktigt det var att den efterfrågade kompetensen fanns. Nästa fråga, delfråga 
a), var frågan om hur stor deras egen kompetens var om samma kompetens och den 
sista frågan, delfråga b), ställde frågan om den kompetens som de uppfattade de 
innehade, var en kompetens de fått via utbildning och/eller på sin arbetsplats. 
Siffrorna stod för dessa värdeord i varje oliklydande fråga: 

Fråga Värde 5 Värde 4 Värde 3 Värde 2 Värde 1 

1. Hur viktigt 
är kompetens 
om…. 

Avgörande Mycket viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Oviktigt 
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a) Har du 
kompetens 
om… 

Jag har mycket 
stor kunskap 

Jag har stor 
kunskap 

Jag har 
tillräcklig 
kunskap 

Jag har lite 
kunskap 

Jag har ingen 
kunskap alls 

b) Har du fått 
kompetens 
om…. 

Jag har fått 
mycket stor 
kunskap 

Jag har fått stor 
kunskap 

Jag har fått 
tillräcklig 
kunskap 

Jag har fått lite 
kunskap 

Jag har inte fått 
kunskap alls 

Tabell 2, värdeord för förstudiens frågor 1 – 8. 

De avslutande två frågorna i förstudien handlade om informanternas uppfattning om 
sina elevers källkritiska förhållningssätt på Internet. Dessa frågor besvarades med 
siffror som stod för nedanstående värdeord:  

Fråga Värde 5 Värde 4 Värde 3 Värde 2 Värde 1 

9. Hur viktigt 
anser du att det 
är för eleverna 
att… 

Avgörande Mycket viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Oviktigt 

a) Tror du att 
eleverna kan … 

Ja, alltid Ja, oftast Ja, ganska ofta Nej, sällan Nej, aldrig 

Tabell 3, värdeord för förstudiens frågor 9 – 10. 

Vid intervjun hade jag och informanten möjlighet att med hjälp av de redan besvarade 
förstudiefrågorna ringa in vad som informanten ansåg vara viktiga kompetenser att ha 
i utövandet som SO-lärare gällande begreppen källkritik, källkritisk granskning och 
källkritiskt förhållningssätt. Jag upplevde att kombinationen av metoderna gav mig 
som intervjuare och informanten samma grund av att stå på. Förstudiefrågorna 
diskuterades inte i någon större utsträckning under intervjun men jag fick via dem 
kunskapen om hur viktigt informanten tyckte att varje fråga var och därmed en 
förförståelse och möjlighet att gå in djupare i huvudfrågorna i ett samtal där vi båda 
hade samma utgångspunkt, vi visste att vi hade ett gemensamt intresse och referenser 
(Kvale och Brinkmann, 2014 s. 165).  

6.2 Urval och bekvämlighetsurval 
För att få ett underlag för mina intervjuer inom källkritiksbegreppets användning i 
SO-ämnena undersökte jag hur SO-undervisningen bedrevs på olika skolor i en 
kommun. Därefter valdes pedagoger ut från olika enheter där årskurserna F – 6 
undervisas. Pedagogerna, informanterna, undervisar antingen i sin egen klass, i flera 
klasser eller på en hel enhet i SO-ämnena. De utvalda blev ett bekvämlighetsurval 
som inte på något sätt kan representera en större grupp och de som fanns till hands 
fick bli mitt ”stickprov” (Eliasson, 2013 s. 50) i förstudien.  Eliasson skriver att det 
finns en risk att dra för stora slutsatser ur ett bekvämlighetsurval då dels stickprovet 
kan vara för litet och det dels kan avvika för mycket från det sanna resultat som hade 
kunnat nås med ett större omfång och fler deltagare. Men samtidigt säger hon att de 
flesta stickprov ändå ganska lika populationen enligt statistikens lagar och att ett 
större antal informanter inte nämnvärt behöver förändra slutresultatet (s. 51). 
Bekvämlighetsurvalet blev för min del de praktiserande SO-ämneslärare som fanns i 
det begränsade område dit det varit praktiskt möjligt att ta mig och utföra intervjuerna 
inom tiden för studien. 
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De pedagoger som intervjuades är nästan alla utbildade inom Lpo94 men en av dem 
gick klart sin utbildning då Lgr11 höll på att utformas vilket innebar att pedagogen 
inom sin utbildning slussades in i de förändringar som den nya läroplanen innehöll 
med till exempel förmågor och de centrala innehåll som finns med inom varje ämne.   

Informant Utbildning Undervisning i SO-ämnet 

A Lgr11 1 år  

X - Över 10 år 

B Lpo94/ Lgr11 8 år 

C Lpo94 4 år (lågstadiet) 

D Lpo94 15 år 

6.3 Forskningsetiska överväganden 
Inför min studie inhämtade jag information om vilka forskningsetiska övervägande 
jag behövde göra för att kunna utföra den. Vetenskapsrådet (2017) har inom det 
humanistiska-samhällsvetenskapliga området fyra huvudkrav som ska uppfyllas. Kvale 
och Brinkmann (2014) förtydligar de olika kraven informerat samtycke, 
konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll sålunda:  

1. Informerat samtycke innebär att man informerar de man ska intervjua om syftet 
med undersökningen, vilka eventuella risker och fördelar det finns och att 
deltagandet är frivilligt med rätt att dra sig ur när som helst. (s. 107–108).  

2. Konfidentialitet i forskning måste skydda ”intervjupersonernas privata integritet” 
(s.109).  

3. Konsekvenser måste bedömas efter den skada eller de fördelar som ett deltagande 
kan ge. Vikten av den kunskap som en deltagare tillför måste uppväga den skada en 
deltagare kan lida. (s. 110–111). 

4. Forskarens roll, som person, är avgörande för kvaliteten av den kunskap som 
kommer fram och för hur hållbar den blir. (s. 110-111) 

Jag har valt att göra intervjuerna på informanternas arbetsplats för att göra det 
bekvämt och praktiskt för dem. Informanterna har då i samtliga fall valt att sitta i sitt 
hemklassrum under intervjun. Det har i praktiken inneburit att inte själva 
intervjuandet skett i hemlighet eftersom intervjuerna gjordes öppet på deras 
arbetsplats, fast inom stängda dörrar, och alla som ville kunde se att vi satt 
tillsammans i ett klassrum med stängd dörr. Däremot har jag både under intervjuer 
och renskrivning av intervjuerna noga tänkt igenom mitt ordval så att deras svar inte 
ska bli avslöjande och därigenom tala om vem det är som svarar på mina frågor. Där 
informanterna citeras har de fingerade namn, en bokstavskod, som betecknar dem då 
jag även i citering strävat efter full anonymitet. I renskrivningen har en viss 
anpassning till skriftspråk gjorts.  

Informanterna har tillfrågats personligen och skriftligt blivit informerade om syftet 
och de frågor som kommer att ställas under intervjuerna. De har först muntligt och 
sedan skriftligt gett sitt samtycke. I informationsbrevet säkerställde jag att de vid 
undertecknandet var medvetna om och intygade att de fått information om att de när 
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som helst kunde avbryta eller återkalla samtycket och att materialet transkriberades 
och analyserades inom arbetets syfte. Informationsbrevet ligger med som bilaga 1 till 
uppsatsen. 

Intervjuerna skedde via ett ljudinspelningsprogram på min arbetsdator där de 
kommer att sparas under tiden för undersökningen så att de kan avlyssnas igen vid 
behov. Jag valde inspelning som metod för att en inspelning av intervjuer ger frihet 
att fokusera på vad som sägs, lyssna till ord, tonfall och pauser i samtalet och efteråt 
lyssna på inspelningarna många gånger (Kvale och Brinkmann, 2014 s. 218). 

6.4 Genomförande 
Alla respondenter tillfrågades personligen och informerades om syfte och omfattning 
av den muntliga intervju om begreppet källkritik inom SO-ämnena som jag ville 
genomföra. Informationsbrev samt frågeformulär som innehöll de frågor vi skulle 
diskutera, förstudiefrågorna om olika uppfattningar och behov av kompetenser samt 
bakgrundsfrågor om deras yrkesliv och dem själva mailades till deras arbetsmail. 
Någon dag senare, efter det att de mottagit sina mail, sökte jag upp de tillfrågade för 
att kontrollera om de hade någon fråga om det material de fått och att den bokade 
tiden för intervjun fortfarande var aktuell. Studierektorerna i området är informerade 
om mina studier och uppdaterar sig kontinuerligt om min progression och även de 
informerades och godkände mitt utskick till de olika informanterna.  

Informanternas bokstavskodning är A, X, B, C och D. Intervjuerna genomfördes 
under fyra separata arbetsdagar på informanternas villkor: 

A- Intervjun med informant A genomfördes i dennes undervisningsklassrum. 
Den ägde rum på en K-dag13 för pedagogerna under vecka 44, då alla elever 
var lediga och skolan var tom. Intervjun var ett enkelt samtal som spelades in 
med hjälp av min arbetsdator.  

X- Den andra intervjun påbörjades i X:s undervisningsrum men avbröts nästan 
omedelbart av informanten. Det är möjligt att vårt nära kollegiala samarbete 
fick X att vilja hjälpa till men när den första frågan ställdes backade X och 
ville avbryta intervjun, vilket vi också gjorde direkt. Inspelningen sparades 
heller inte.  

B- Den tredje intervjun genomfördes i informantens hemklassrum, efter 
ordinarie skoldag, på dennes planeringstid. Vi började intervjun med en kopp 
kaffe som dracks under intervjun. Klassrummet var endast belyst av tända 
LED-ljus i en vas samt takljus som kom in från korridoren utanför.  

C- Intervju nummer fyra ägde rum, även det, i dennes hemklassrum. När jag 
anlände avslutade pedagogerna på enheten just sitt veckoliga personalmöte 
och utanför i korridoren stojade och lekte barn som går på fritids i samma 
lokaler på eftermiddagarna. Medan de andra plockade ihop gick jag och 
hämtade en kopp kaffe med mjölk. När jag kom tillbaka till rummet slängde 
jag några ord med de andra där, som jag då förstod visste om varför jag var 
där och vad informanten och jag skulle göra.  

D- Intervju nummer fem flyttades fram en vecka från utsatt tid, då något dök 
upp och vi då bedömde att tiden blev för kort. När intervjun senare 
genomfördes, i D:s hemklassrum efter ordinarie skoltid, fanns också en 

                                                 
13 K-dag. Kompetensdag då eleverna är lediga och personal har olika gemensamma utbildnings- eller 
arbetspass med fler enheter inom kommunen eller egen kompetensutbildning på enheten. 
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överlämning av information inplanerad efter vår intervju. Vi hade ändå, trots 
tidsaspekten, ett bra samtal och solen sken in genom rutorna samtidigt som 
det snöade ute. Trots den begränsade tiden uppfattade jag inte att samtalet 
begränsades utan vi hade en intressant diskussion om ämnet och avslutade 
vårt samtal innan det var dags för informantens nästa möte.  

Sammanfattningsvis tycker jag att det har funnits tid före, under och efter intervjuerna 
för informanterna att uttrycka sig till mig både då det gällt frågor om praktiska detaljer 
som tid och plats men också om syftet bakom frågor och om svaren som gavs. Kvale 
och Brinkmann (2014) beskriver en intervju som en social produktion av kunskap där 
intervjun är ett hantverk, ett samtal där ”intervjuaren och intervjupersonen 
konstruerar kunskap tillsammans” (s. 35). . Den halvstrukturerade 
livsvärldsintervjuform som jag var inspirerad av och använde har som syfte att söka 
tolka den livsvärld som informanterna befinner sig i (s. 166).  

6.5 Databearbetning och analysmetod 
Avsnittet delas upp i två delar. Först beskriver jag den bearbetning av intervjuerna jag 
gjort i transkribering och sedan beskriver jag den analys, inspirerad av den 
fenomenografiska analysmetoden, som gjordes på det transkriberade datamaterialet. 

6.5.1 Transkribering 
Att transkribera en intervju är det första steget till en analytisk process skriver Kvale 
och Brinkmann (2014 s. 220) och hur mycket och i vilken form beror på faktorer som 
vilken tid det finns att göra transkriberingen, syftet med att göra den och att det finns 
någon som kan utföra det. Tiden som behövs beror på inspelningens kvalitet och 
vilka krav på detaljer och exakthet som krävs (s. 220). Jag har valt att göra 
transkriberingen själv för att genomgående få samma språkliga stil och för att säkra de 
detaljer jag såg och hörde, relevanta för analyserna (s. 221). Jag valde att göra 
transkriberingarna efterhand som de genomfördes vilket betyder att den första 
intervjun med informant A har satt tonen för de efterföljande. Jag gjorde ett val i 
transkriberingen där jag utelämnade pauser men behöll medhåll på olika sätt. Skratt 
och hummanden skrevs ner men syftet har inte varit att i detalj analysera språket utan 
syftet har varit att göra en intervjuanalys som fokuserar på det som sägs. 

6.5.2 Kvalitativ analys 
Undersökningens syfte är att förstå vad lärare menar att deras uppdrag innefattar att 
förmedla ett källkritiskt förhållningssätt till sina elever och hur de uppfattar att 
eleverna använder det praktiskt. Fejes och Thornberg (2015) skriver i sin Handbok i 
kvalitativ analys att den kvalitativa analysens syfte är att skapa mening och identifiera 
mönster. De menar att i den massiva mängd data som ska hanteras i en kvalitativ 
analys är det en utmaning att skilja det betydelsefulla från det triviala (s. 35). Dahlgren 
och Johansson (2015) har i ovan nämnda bok också beskrivit fenomenografi som en 
metodansats att analysera data från halvstrukturerade intervjuer eftersom 
fenomenografi lämpar sig för att beskriva och analysera människors tankar om olika 
omvärldsfenomen (s. 162). Metoden inspirerade mig att strukturera mina analyser på 
liknande sätt. Inom fenomenografin är två begrepp tongivande. Begreppen är 
uppfattning och utfallsrum. Begreppet uppfattning är ”ett sätt att förstå något eller att 
erfara något” (s. 162) vilket betyder att uppfattningar alltså är olika sätt att erfara något 
som händer i livsvärlden. Begreppet utfallsrum beskriver hur det som händer och hur 
uppfattningarna ska förstås i sitt sammanhang. Visserligen skriver Dahlgren och 
Johansson att det aldrig är säkert att alla tänkbara sätt att uppfatta något finns med i 
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en undersökning (s. 163) men processen i den fenomenografiska ansatsen görs i sju 
steg för att undvika att något förloras på vägen i analysen: 

Steg 1 är att bekanta sig med materialet 

Steg 2 är att kondensera materialet.  

Steg 3 är en jämförelse mellan olika passager.  

Steg 4 är en gruppering av funna skillnader och likheter.  

Steg 5 är att artikulera kategorierna.  

Steg 6 är att namnge kategorierna.  

Steg 7 är en kontrastiv fas när alla stycken och passager granskas igen.  
(s. 167–175) 

SBU14 (2015) beskriver också hur en kvalitativ analysansats av intervjuer kan byggas 
upp med en allmän beskrivning om forskningsansatser med kvalitativa metoder där 
analysen delas upp i fyra steg: 

• Narrativa intervjuer – ett samtal där intervjupersonen fritt berättar om och 
reflekterar över levd erfarenhet och där intervjuaren och intervjupersonen 
tillsammans tar fram innebörden i fenomenet som ska studeras.  

• Naiv läsning – en första ytlig tolkning som fångar en känsla av helheten.  

• Strukturanalyser – undersökning av texten med avsikt att förklara vad den 
säger, eftersom en text kan ha flera dimensioner kan flera strukturanalyser 
behövas.  

• Jämförelser och helhetstolkning – kritisk reflektion av författarnas 
förförståelse, den naiva läsningen och strukturanalysen med avsikt att uppnå 
en innehållsrik förståelse av texten. (s. 6) 

Båda analysmetoderna uppfyller kriterierna att hitta kategorier i intervjutexterna där 
skillnader och likheter mellan informanterna kan urskiljas och analyseras i förhållande 
till deras uppfattningar av sin situation, sin livsvärld. Min analys av materialet var 
starkt inspirerad av en fenomenografisk ansats. Jag studerade det inhämtade 
materialet noga och jämförde svaren för att hitta likheter och skillnader och för att 
identifiera själva kärnan i det som varje informant uttryckte i sin intervju. Svaren på 
de olika frågorna delades upp och sattes ihop tillsammans, alltid grupperade efter 
varje informants givna bokstavskod. Slutligen hittade jag två kategorier som fångar 
känslan i vad informanterna uttrycker, kategorierna blev definitioner av källkritik 
och metoder för källkritik. Dessa två kategorier blev vad som i en fenomenografisk 
ansats brukar kallas utfallsrum.  

6.6 Validitet och reliabilitet 
För att kunna bedöma en studies tillförlitlighet används de vetenskapliga begreppen 
validitet och reliabilitet (Kvale och Brinkmann 2014). Validitet är synonymt med 
giltighet, att hålla sig till sanning, riktighet och styrka i ett påstående. Ett giltigt 
argument är hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande och gäller 
inom samhällsvetenskap för om en metod verkligen undersöker det den påstås göra. 
Validitet mäts gärna i siffror, något som en kvalitativ forskning i princip inte visar, 
utan i en kvalitativ forskning beror validiteten på den hantverksskicklighet, 

                                                 
14 SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (www.sbu.se) 
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personlighet och moraliska integritet som intervjuaren har och det borgar för 
trovärdigheten i det som redovisas (s. 296). Trovärdigheten för min undersökning 
bygger också på om jag kan redovisa vad jag vill uppnå med att kombinera olika 
metoder, dels en kvantitativ förstudie, dels en kvalitativ del bestående av 
forskningsintervjuer i min slutsats. Kvale och Brinkmann skriver att forskare ibland 
för att testa och bekräfta validiteten i ett forskningsresultat kombinerar olika metoder 
för att kontrollera andra förklaringar och få feedback från informanterna (s. 299). 
Reliabiliteten hos undersökningen, att få ett pålitligt resultat, är också avhängigt frågan 
om resultatet kan reproduceras igen (s. 295).  

”Tvärtom mot vad många tror lämpar sig den kvalitativa forskningsintervjun 
särskilt väl för att ställa ledande frågor i syfte att prova tillförlitligheten i 
intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar. Ledande frågor 
behöver således inte minska intervjuers reliabilitet utan många kan i stället öka 
den. Snarare än att användas för mycket används medvetet ledande frågor i 
dag förmodligen för lite i kvalitativa forskningsintervjuer”. (s. 214) 

Förstudiefrågorna bestod av ledande frågor som styr informantens svar i givna 
värdeord (se tabell 2 och tabell 3 för värdeord). De åtta frågorna som rör 
informantens självuppskattning av kompetenser och hur viktiga dessa är för 
uppdraget är koncentrerade mot interaktion med digitala resurser och Internet som 
informationskälla. Frågorna kunde alla besvaras med den högsta siffran (5) vilket 
betyder att informanten kunde tycka att alla frågorna de bedömde var lika viktiga att 
uppfylla för att kunna utföra sitt uppdrag att undervisa i källkritik på Internet och inte 
behövde gradera deras betydelse sinsemellan. Kompetenserna behövde inte värderas 
mot varandra, ingen kompetens behövde bli mindre viktig i värderingen utan alla 
kompetenser kunde vara lika viktiga. 

7 Resultatet av intervjuanalyserna 
I det här kapitlet presenterar jag de upptäckter i min empiriska15 forskning som är 
relevanta för frågeställningarna i min undersökning. De redovisas i olika underkapitel 
utifrån utfallsrummet i analysprocessen, så kallade kategoriseringar som nämns i 
Dahlgren och Johansson (2015 s. 167–175) och som hjälpte mig i mitt analysarbete. 
De färdiga kategorierna som jag urskilde blev definitioner av källkritik och 
metoder för källkritik. 

Som en av bakgrundsfrågorna undrade jag var informanterna upplever att eleverna 
hämtar sin information ifrån (se bilaga 2, sid 1). Informanterna upplever att eleverna 
får mest information från kompisar och lärare även om det finns en liten risk att 
kategorin lärare blir färgad av att alla informanterna innehar yrket och tänker på sin 
egen betydelse i det här fallet. Men den kategori som fått färst markeringar, förutom 
kategorin radio & TV, är kategorin föräldrar, vilket måste bottna i informanternas 
erfarenheter. Informanterna upplever att Internet och social media är de största 
informationskällorna för eleverna. I tabell 4 nedan redovisas deras svar: 

 

                                                 
15 Empirisk – kommer från grekiskans ”empeiria” vilket betyder erfarenhet. Den kunskap som vi 
bygger upp genom empiriska undersökningar bygger således på det som vi uppfattar i exempelvis en 
klassrumssituation. (Kihlström 2007 s.59). 
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Media 5 - All 
information 

4 - Mycket 
information 

3 - Ganska mycket 
information 

2 - Lite 
information 

1 - Ingen 
alls 

Internet  ACD B   

Social media C AD B   

Radio/TV    ABCD  

Kompisar  C ABD   

Föräldrar  C BD A  

Lärare  C ABD   

Tabell 4, bakgrundsfråga om var lärarna uppfattar att eleverna inhämtar information 

7.1 Definitioner av källkritik 
På den didaktiska frågan om vad begreppet källkritik innehåller så gav informanterna 
var sin definition av begreppets innebörd.  

Informant B kopplade ihop begreppet källkritik med demokrati och Lgr11 
(Skolverket 2016a) där grundläggande demokratiska värderingar är ett av skolans mål 
(s. 12). Enligt Lgr11 ska eleverna i skolan få kunskaper om lagar och normer, 
rättigheter och demokratiska värderingar i samhället (s. 14). B ville nästan sätta ett är-
lika-medtecken mellan begreppet källkritik och begreppet demokrati och menade att 
utan det första kan inte det andra existera, eftersom ett demokratiskt samhälle inte 
kan fungera utan en fungerande källkritisk granskning.  

Informant A - Att granska källor, informationskällor. 

Informant B - Jamen alltså, alltså egentligen, källkritik hör ju ihop med 
demokrati, att bevara demokratin, men liksom, så att det är ju stort, men att i 
det lilla så är det att granska materialet och bedöma trovärdigheten. Att man 
liksom alltid har det i tanken att man inte köper allt, allt man stöter på. Väldigt 
noga ta reda på varför. 

Informant C - Det betyder ju jättemycket o alltså det är ju liksom grunden i 
det vi håller på med ändå, för annars kan jag ju stå här och prata rappakalja 
och dom tar in allting liksom.  

Informant D - /../ källkritik är väl att förhålla sig kritiskt till vad man än tar 
del av. Det finns inget uppslagsverk med nån absolut sanning, alltså inte ens 
en ordlista har en förklaring eller synonym… låter jag eleverna bara köpa rakt 
av. /…/För då får man in dom på ett naturligt sätt./…/för mej så har det 
alltid varit att det ska finnas ett sammanhang. Det måste finnas ett 
kontexttänk i det hela. Och då gör jag det alltid för det är också det naturliga 
samspelet och interaktionen som är det mest lärorika tycker jag.  

Alla lärarna formulerar sin definition av begreppet källkritik på olika sätt, de kommer 
med egna liknelser och historier som kopplar vad begreppet betyder i förhållande till 
deras undervisning. De nämner ord som granska, demokrati, trovärdighet, grund, 
kritisk och absolut sanning och verkade vara bekväma med att tolka och förklara 
begreppet. 
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Ordet trovärdighet nämns av informanterna och används också flitigt i 
styrdokumenten. Speciellt när det gäller vad det är som behövs av en elev för att 
uppfylla olika kunskapskrav då eleverna ska ha kunskap för att föra underbyggda 
resonemang om information eller källors trovärdighet och eller relevans.  

Informant D - /../då ska vi ha det här klassiska sättet, plocka fram två eller tre 
källor som säger samma sak o då kan vi börja prata trovärdighet. 

Synonymerna till trovärdighet, som pålitlig, sann och ärlig värderar ordet till samma 
tyngd men på Internet finns inte en sida som har en beskrivning av ordet. På 
Nationalencyklopedins hemsida, NE.se, finns inte heller ordet med sitt efterled utan 
sidan hänvisar till grundordet trovärdig. Att informanterna och styrdokumenten 
använder ordet trovärdighet som en egenskap för att beskriva att något är sanning 
och att det enligt Lgr11 är en egenskap som ska uppnås är intressant men tas inte upp 
mer i studien. 

7.2 Metoder för källkritik 
På de didaktiska frågorna om hur man som lärare kan förmedla ett källkritiskt 
förhållningssätt och vad det finns för olika metoder för att få eleverna att använda 
förhållningssättet i praktiken förmedlade informanterna var sin individuell 
ämnesdidaktik. Undervisningsmetoderna är unika och avhängiga både deras olika 
synsätt och den tillgång till material såsom läroböcker och datorer och surfplattor 
med internetanslutning varje informant har. Det obligatoriska centrala innehållet 
kräver dock att eleven som gått ut årskurs 6 ska kunna urskilja ”budskap, avsändare 
och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt” (2016c s. 217). 

Informant A beskriver en samhällsdidaktisk lärmiljö där klassen samtalar om varför 
källkritisk granskning är viktigt speciellt för dem och varför det är viktigt för dem att 
lära sig vad det innebär i ha ett källkritiskt förhållningssätt i olika praktiska situationer. 
A menar att eleverna sätter stor trovärdighet till den information de läser oavsett om 
det är i en bok eller på Wikipedia och har en teori om att det är för att texten är 
publicerad, den finns skriven precis som en bok eller text. A:s ämnesdidaktiska metod 
är alltså att föra diskussioner om något aktuellt ämne och granska och dissekera 
påståenden och fakta om ämnet tillsammans med hela klassen. A tycker att de 
praktiska exemplen gör eleverna medvetna och eftertänksamma gällande vad de tror 
på när de hör olika faktapåståenden. Extra viktigt menar A är att fenomenet med fake 
news, falska nyheter ibland alternativa nyheter, som sprids utan åtskillnad, måste 
synliggöras för eleverna så att de intar ett källkritiskt förhållningssätt och att den 
källkritiska granskningen hela tiden är levande och aktuellt. 

Informant A - Mitt uppdrag, att få eleverna…att elever upptäcker källkritik 
själv och hur man använder det, källkritik, när man söker information. 
/…/När man pratar om sociala medier som jag nyss har gjort, så ser jag att 
man når fram. De hajar till när vi diskuterar, det här har jag läst om på 
Facebook just nu, hur vet jag att det är sant och att det inte bara är ett 
påstående? Och tar man ett exempel där man faktiskt kanske själv har påstått 
nånting, är det sant för att det är jag som skrivit det för att ni känner mig eller 
är det alltså?  

B jobbar i sin klass efter en lärobok i So i samhällskunskap där det finns många 
övningar och praktiska exempel att lära sig av. De praktiska exempel som B använder 
kommer antingen direkt ur boken som följs enligt instruktionen eller när eleverna 
själva ska söka information på Internet då B var med och hjälpte till så att rätt fakta 
hittades. Den kritiska granskningen av information på nätet riktades så att eleverna lär 
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sig att inte kopiera av intressant text direkt när de hittar något de tycker är intressant 
utan att istället skriva med egna ord. B poängterade också hur viktigt det var med att 
elevanpassa övningarna till ett område de var intresserade av så att tillvägagångssättet 
verkligen fastnar. 

Informant B - /…/man måste verkligen sikta in uppgiften på, man måste 
modella16 och visa och tycka och då måste det vara kopplat till ett område som 
angår dem så att det verkligen fastnar. Det får liksom inte vara något över 
huvudet. Man kanske tillrättalägger att man har kanske texter på nätet och sen 
kanske man har lagt fram böcker och så de får liksom titta och så, då får de ju 
i sig att titta om texten stämmer, vem som har skrivit, på ett ganska naturligt 
sätt och det går ju ganska fort. /… /Då tänker jag att nu, vad ska vi jobba 
med nu, vilket område är det Vasatiden eller då kanske vi sätter upp lite såna 
texter där vi kollar vem som har skrivit det här, vad är det som är säkerställt 
och så vidare och så finns det också i materialen väldigt bra exempel där man 
kan visa om hur just makt, en åsikt, att en åsikt kan delas eller att man hittar, 
man inte hittar vem som står bakom den, behöver man inte ta fasta på faktan. 
Eller så kanske man inte hittar nån information och sen waoh och är man lite 
osäker då kan man ju söka upp det genom att titta i en godkänd källa och då 
vet man, det här var ok. /…/Men Puls, tycker jag är bra och Utkik, det är ju 
nytt Lgr11-material (två läromedel inom SO-ämnet) tycker jag är bra och då 
finns det mycket artiklar och förslag på länkar och så där. 

C undervisar elever i en lägre årskurs än mellanstadiet, årkurs 1, och eleverna i C:s 
klass kan till stor del inte läsa skrift ännu vilket gör att de inte själva kan bilda sig en 
uppfattning genom att läsa i några media. Informant C använder Internet och att 
googla som huvudsakligt läromedel. C beskriver en del av sitt arbetssätt som att fånga 
upp saker som behöver diskuteras och undersökas tillsammans med källkritisk 
granskning för ögonen. 

Informant C - Jag talar med dom att dom ska ju inte tro på allt man ser, man 
måste kolla upp källor. Nu är jag ju liksom jag har ju inte så mycket 
faktaböcker här inne utan det blir ju att vi tar fram och använder Google för 
att kolla saker. Jag tycker att det är väldigt viktigt att dom får höra o, ja nu var 
jag på den sidan men sen finns det en annan sida som säger så o då får vi 
kolla, men ja… för det är ju när jag googlar som jag påpekar det här med 
källkritik det är ju liksom aldrig när vi pratar utifrån böckerna faktiskt, det 
måste jag ju faktiskt erkänna, det gör vi ju inte. /…/Jag har kanske inte tänkt 
att vi ska göra ett arbete i, utan det kommer ju bara upp saker som man får lov 
att fånga där och nu inom SO-ämnena och även om jag har en plan som ska 
göras i SO så ändras den lite just för att dom tar upp saker som man inte tror 
att de ska ta upp o så gör dom de ändå o det var ju bra.  

D förmedlar begreppet källkritik till att bli det källkritiska förhållningssättet i all sin 
undervisning och göra det till en röd tråd som löper genom alla lektioner. Det finns 
alltid, menar D, en pågående diskussion i klassrummet om vem som sagt vad och om 
källan är trovärdig eller ej och varför. 

Informant D - /…/att alltid om en elev som påstår sig ha fakta eller påstår sig 
veta eller oavsett om det är fakta eller en åsikt så har jag alltid ett motkrav och 
det är att dom ska motivera det. Gärna källhänvisningar oavsett om det är 
kompis som skrev på Snapchat eller det är nån som har läst fake news eller 
vilket material dom än har fått det ifrån, mamma vid köksbordet eller vad det 

                                                 
16 Modella – göra praktiska exempel som angriper i en kontext som eleverna förstår. (Min kommentar). 
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nu är. För då får man alltid igång en bra diskussion om vi pratar fakta eller, så 
det är en av dom saker som jag tänker på och som alltid brukar vara en 
naturlig del för mig. Och det här är ju ämnesövergripande och det är ju 
absolut i alla ämnen. Om nån har fått för sig att 2 + 2 är 5 så säger jag inte – 
Det är det inte. Utan jag säger motivera det så får dom på nåt sätt bekänna 
färg i steg 2 eller hur jag ska säga det.  

Som en följdfråga till informanterna om de även använder begreppen källkritik, 
källkritisk granskning och källkritiskt förhållningssätt i undervisningen så uttrycker alla 
att de i olika situationer använder begreppen och förklarar innehållet i dem samtidigt 
som de praktiskt använder dem. Informant C berättar en anekdot om att eleverna i 
den förra gruppen C undervisade i (årskurs 1) till och med reagerade så att de föll in i 
talet när C repeterade begreppet.  

Årskurs 1 – Ja, ja, vi vet. Man ska alltid kolla källan om den är sann!  

Samtliga informanter tyckte att det var avgörande att eleverna hade ett källkritiskt 
förhållningssätt för att kunna avgöra sanningshalten i information de läser på internet 
men de trodde samtidigt att det inte var en kunskap som eleverna fullt ut har. De 
nämner ord som påstående, modella, googla, fånga och källhänvisningar och pratar 
om begreppet källkritiskt förhållningssätt och hur de ser på att kunna förmedla ”hur 
man gör” till eleverna. Jag kan urskilja två olika didaktiska undervisningsmetoder hos 
de tillfrågade informanterna. Några pedagoger låter elevernas funderingar och 
påstående påverka undervisningens innehåll och några beskriver en mera 
läroboksinspirerad form. Ord som modella, påstå något, fånga något och skapa bra 
lärande används av informanterna för att beskriva hur det teoretiska lärandet och 
praktiska lärandet förenas.  

7.3 Varför ett källkritiskt förhållningssätt 
Under intervjuerna valde alla informanterna att betona anledningen till varför de 
skulle lära ut ett källkritiskt förhållningssätt.  

Informant A - /…/ja när vi ska ta fram fakta, till exempel skolböckerna, och 
vi säger så att eleverna blir informerade om det som står i skolböckerna, de 
köper det rakt av. Problemet med det är ju då att det här är fakta, och när nån 
lägger nånting på sociala medier så upplevs ju det som fakta, för det är ju 
faktiskt nån som har publicerat. Så man måste ju alltid prata om varför är just 
det här materialet är godkänt /…/som Wikipedia använder ju många... 

Informant B - /…/ibland kan man höra att de tror på saker som är inte. 
Alltså jag tror det är lättare att det blir fel med såna här delade artiklar /…/där 
det är svårare att hitta vem som är källan och vem som har skrivit och varför. 
/…/det är ju egentligen där man skulle jobba ytterligare. 

Informant C - /…/alltså det är ju liksom grunden i det vi håller på med ändå, 
för annars kan jag ju stå här och prata rappakalja och dom tar in allting liksom. 
Jag måste ju ändå få barnen, eleverna o förstå att man kan inte tro på allt 
liksom, vi måste va uppmärksamma och fundera nästa gång på saker och ting. 

Informant D - När mina elever säger nånting om att: 
 - Ja, jag läste på Snapchat att dom skulle lägga ner Xxx skola.  
Då vill jag ju gärna inte säga: - Va? varje gång. Utan jag vill ju gärna vara 
förberedd för jag vill ju gärna, oavsett om det handlar om källkritik eller vad 
det än handlar om att vara så pass uppdaterad att man kan vara med i matchen 
direkt, det skapar bra lärande och det är så kul o höra att när jag pratar om det 
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här med nyhetsflöden o att dom då försöker hitta andra källor till information 
än de dom normalt kanske tittar på. 

De upplevde att frågan om att eleverna innehar ett källkritiskt förhållningssätt av 
avgörande vikt men när de ska svara på hur de upplever om deras elever verkligen 
kan avgöra sanningshalten i det de läser på internet varierar ändå svaren. Förstudiens 
fråga nr 9 (diagram 1, värdeord i tabell 3) behandlar frågan om hur viktigt lärarna tror 
det är för eleverna att veta att de tillämpar ett källkritiskt förhållningssätt på Internet. 
Lärarna tror att det är avgörande att eleverna vet att det de läser är sant, men 
samtidigt tror de inte att eleverna har den kunskap som krävs för att avgöra det. 

 
Diagram 1 – förstudiens fråga nr 9, hur viktigt är det för eleverna att kunna avgöra sanningshalten  

7.4 Behov av kompetensutveckling 
Flera gånger under samtalen återkom skillnaderna mellan hur det var att undervisa om 
källkritik i en gammeldags källa och i en internetbaserad källa och att den kompetens 
som fanns kommit till ur det egna intresset.  

Informant B - Men sen går ju också utvecklingen så fort så det gäller att man 
själv, att jag också, att jag själv hänger med och hur det ser ut och. Där kan jag 
känna som ibland hinner man inte alltid med. Det är ju något man skaffar sig 
när man är så vetgirig som jag är, det har man ju inte. Jamen då, somliga dagar 
går ju jättefort och man måste verkligen lägga ner jättemycket tid om man vill 
ju vara i framkant. 

I förstudien (fråga 5, diagram 2 nedan) svarade informanterna att det är av avgörande 
vikt eller mycket viktigt (tabell 2 för värdeord) att de har kompetens för att undervisa 
eleverna i att värdera och kritiskt granska trovärdigheten av olika källor på Internet.  
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Diagram 2 – förstudiefråga nr 5, kompetens om undervisning i att granska trovärdighet 

Det gäller både kunskap i hur mjukvara som till exempel sökmotorer fungerar till hur 
hårdvara som datorer, Ipads med mera finns tillgängligt. Informanterna som har 
elever i årskurs 4 – 6 beskriver det senare som problematisk då det oftast finns för få 
för att undervisningen i ska kunna genomföras på ett adekvat sätt. Bristen hindrade 
dels eleverna från att på ett naturligt sätt kunna använda ett källkritiskt 
förhållningssätt i sin användning av datorer med mera, dels försvårar det 
pedagogernas möjligheter att vara uppdaterade och få mjukvarukunskap.  

Informant B - Ja, och sen också känner jag att vi har ju otroligt lite med 
internetgrejs. /…/som fungerar på olika sätt beroende på, på någon kan man 
inte skriva ut och på någon kan man inte spara ner på och ja, så jag tycker att 
det är ju en stor, ett stort, stort hinder för skulle man ha materialet skulle man 
ju kunna göra så att eleverna skulle va fantastiskt duktiga på det här och 
verkligen. Nu blir det så att jag måste samla ihop och mobilisera för att göra i 
små. Kanske låna in plattor och adapters så att de kan ha en var och sen kan vi 
kanske bara ha dom en lektion för sen måste vi lämna tillbaks dom. 

Informant D - /…/ om vi pratar digitalisering o allt det här eftersom flödet 
kommer mer med digitala medier. Det jag däremot har varit ganska tuff och 
ärlig också, det är ju det att avsaknaden av kompetensutveckling. Jag ser ju ett 
tydligt mönster…. inte som nånting som min arbetsgivare har gett mig. 
/…/hade inte jag haft ett .. så skulle jag ju aldrig nånsin kunna bemöta och 
bedriva en sån källkritisk undervisning som vi gör i det här klassrummet. Det 
är inte nånting som mina arbetsgivare har försett mig med.  

Informanterna benämnde själva kopplingen mellan det ständiga flödet på internet och 
avsaknaden av kompetensutveckling inom området. Det pratade alla om sin egen 
vetgirighet som drev deras önskan att veta och förstå. Informanterna menade att de 
visserligen oftast har den kompetens som är tillräcklig för uppdraget men att den 
kompetens de har är sådan de har förvärvat av eget intresse eller med egen hjälp 
Diagram 3, värdeord tabell 2). 
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Diagram 3, förstudie fråga nr 1, kompetens om hur digitala enheter används  

Specifikt vill lärarna ha mer kompetensutveckling inom begreppet källkritik mot källor 
som inte avslöjade sina avsikter och källor som dyker upp först i en sökning i en 
sökmotor. Alla informanterna tyckte att det var viktigt att som lärare ha en stor 
kompetens när det gäller hur hårdvara som ex. vis datorer och surfplattor fungerar för 
att kunna undervisa om källkritik på Internet.  

8 Diskussion 
Diskussionen består av två olika avsnitt där det första är en resultatdiskussion där 
analyserna diskuteras och kopplas mot den bakgrundsforskning och de teoretiska 
utgångspunkter som presenterats. Det andra är en metoddiskussion där 
intervjustudiens olika styrkor och svagheter presenteras, vad som kunde gjorts 
annorlunda och om svagheter påverkade resultatet. Studiens frågeställningar var: 

• Hur uppfattar SO-lärare som undervisar i årskurs 4–6 innebörden av 
begreppet källkritiskt förhållningssätt? 

• Hur beskriver SO-lärare att de tillämpar begreppet källkritik inom skolans SO-
ämnen i allmänhet och på Internet i synnerhet?  

• Hur uppfattar SO-lärare att de kunskaper som krävs för uppdraget motsvarar 
den kompetens de har? 

• Hur uppfattar SO-lärare att eleverna tillämpar sina kunskaper om källkritik i 
en skolkontext?  

8.1 Resultatdiskussion 
Samhällskunskapsdidaktikens två uppdrag är att utbilda elever till kommande 
ansvarskännande medborgare i vårt samhälle som är byggt på demokrati, jämställdhet, 
rättvisa och mänskliga rättigheter och att utveckla elevernas förmåga till ett kritiskt 
granskande i alla lägen skriver Långström och Virta (2011 s.29).  

Informanterna i studien har till större delen utbildats inom Lpo94 men två av dem i 
skiftet till Lgr11 och en helt inom ramen för den senare. Så även om informanterna i 
studien i princip har samma utbildning och arbetar på samma ort med i stort sett 
samma åldrar kan jag märka att de tolkar begreppet källkritik på ungefär samma sätt 
men praktiserar begreppen källkritik, källkritisk granskning och källkritiskt 
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förhållningssätt på olika sätt i sin enskilda undervisning och praktik i klassrummet. 
Samtalen med informanterna kretsade mycket kring de interaktioner mellan analoga 
och digitala informationskällor som uppstår och där referenserna till analoga källor 
var mycket enklare att förklara och förstå och därför knappt inte berördes i våra 
samtal som istället kunde behandla kärnan i de frågeställningar som studien ställer. 

8.1.1 Uppfattning av begreppet källkritiskt förhållningssätt 
Initialt tyckte informanterna att frågan jag ställde om vad de tycker att uppdraget som 
SO-lärare innefattar när det gäller förmedlandet av ett källkritiskt förhållningssätt till 
eleverna var svår att svara på. Jag vidareutvecklade den och uttryckte att det var en 
övergripande fråga om att ge eleverna förmågan att ha ett källkritiskt förhållningssätt 
och allihop beskrev sitt uppdrag med, att det är förmågan att kritiskt kunna granska 
som är den kunskap de vill ge eleverna. De lade begreppet källkritik i samma vågskål 
som begreppet demokrati, för att utan det ena fungerar inte det andra. Vikten av att 
ge eleverna verktyg för att ha ett källkritiskt förhållningssätt att bära med sig i livet 
betonades av informanterna som grunden i det de vill förmedla med sin undervisning. 
De vill undervisa i att det inte finns någon absolut sanning som varar för evigt utan 
att allt kontinuerligt måste granskas i sin kontext.  

I samtalen kom även farhågor fram om att det förändrade informationssamhället med 
oändlig lättillgänglig, ej granskad information på främst Internet och sociala media 
påverkar elevernas förmåga att vara källkritiska. Lärarna var mycket medvetna om den 
viktiga roll de hade i att undervisa om innebörden av att ha ett källkritiskt 
förhållningssätt och några av de svårigheter som fanns med i uppdraget som 
exempelvis att ge alla elever den femte förmågan, kunskap om att söka information på 
Internet, som Sundin (2015) menar skulle finnas med som förmåga i Lgr11.  

Sammanfattningsvis redovisar lärarna att deras kunskaper om begreppet källkritiskt 
förhållningssätt är avgörande för att kunna undervisa i ämnet samhällskunskap. 

8.1.2 Tillämpning av ett källkritiskt förhållningssätt 
För att få ett källkritiskt förhållningssätt att bli en naturlig del i informationssökning 
samtalade några av informanterna om hur viktigt det var att få det att bli så självklart 
så att eleverna själva upptäcker nyttan av att använda källkritik. Även om svenska 
elever, enligt undersökningen EU-kids online (von Feilitzen, Findahl och Dunkels 
2011), säger att de är duktiga på att informationssökning upplever informanterna att 
deras bild av verkligheten är densamma som undersökningens nämligen att eleverna 
överdriver sin egen förmåga av att kunna granska kritiskt.  

Under intervjuerna framkom det att två olika didaktiska undervisningsmetoder 
praktiserades.  

8.1.2.1 Elevinitierat källkritiskt förhållningssätt 
Några informanter låter sin planerade undervisning av ämnet förändras av elevernas 
initiativ. De låter diskussioner och åsikter som eleverna har under lektionen få skjuta 
in och bli praktiska exempel på källkritisk granskning och låter initiativet från eleverna 
utvecklas till en plattform för vidare diskussioner direkt i klassrummet.  

Den ämnesdidaktiska vinsten i det här undervisningssättet ger eleverna möjligheter att 
via sin kontext förstå samtiden och reflektera kring olika förhållanden och händelser 
oavsett i vilken ålder de är. Skolverket (2017d) skriver att när undervisningen 
behandlar aktuella samhällsfrågor så ökar elevernas möjligheter till förståelse av 
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omvärlden. Det ökar elevernas intresse om lärarens didaktik ger kopplingar utifrån 
deras egen ålder och förförståelse för olika samhällsfrågor och oavsett vilka medier 
som används kan kopplingen mellan att ha ett källkritiskt förhållningssätt till att 
praktiskt använda det synliggöras och bli använt (s. 19). 

Jag kan inte se något mönster i vare sig längd av yrkeserfarenhet eller i hur länge 
informanterna har varit aktiva SO-lärare med hur de låter det källkritiska 
förhållningssättet bli till en praktisk handling. Flera informanter låter elevernas 
initiativ bryta in i den planerade SO-lektionen och väver sedan in initiativet 
tillsammans med det planerade eller låter grunden för lektionen förändras efter 
initiativet. De använde ord som påstå något, fånga något och skapa bra lärande för att 
beskriva den interaktion där de bollade argument och påståenden och som en 
informant säger till sina elever:  
– Motivera varför du tycker som du tycker! 

Sammanfattningsvis beskriver SO-lärarna som blandar in elevers initiativ som 
exempel på praktisk källkritik att de med den metoden aktivt får med sig eleverna i 
undervisningen. Elevernas intresse för omvärlden ökar när ett sammanhang med 
deras kontext synliggörs och eleverna får reflektera och diskutera sin egen roll i olika 
sammanhang. Risken för eleverna att göra egenkonstruerade bedömningar, som 
Corio, Coscarelli, Maykel och Forzani (2015) beskriver som stor om eleverna inte lär 
sig att granska, minskar om de har ett källkritiskt förhållningssätt som utgångspunkt. 

8.1.2.2 Lärarinitierat källkritiskt förhållningssätt  
Det andra sättet som jag kunde urskilja hos informanterna när det gällde att lära ut ett 
källkritiskt förhållningssätt var en mer läroboksstyrd undervisning. Lärarna använde 
läroböcker för att det där fanns bra exempel på vad och hur eleverna skulle göra 
informationssökningar på Internet. Lärarna beskrev att något först introducerades i 
helklass och hur klassen då tillsammans tittar på tillrättalagd text, de letar efter källor 
och syfte innan de sedan får söka efter informationen själva. Lärarna menar att man 
på det sättet har möjlighet att både upptäcka fel, först tillsammans och sedan när man 
enskilt går igenom det med eleverna. En del av den praktiska tillämpningen utgörs att 
eleverna ska förstå att man inte ska skriva av en källa utan använda sig av egna ord 
och inte kopiera en text rätt av.  

Backman Löfgren (2012) visar i sin forskning att den viktiga roll i att handleda elever i 
digitala medier som en lärare har kan vara svår. 

”Det kan vara problematiskt för lärare och för elever att hantera all den 
spretighet av information som är tillgänglig. Eleverna måste ha goda 
källkritiska kunskaper för att kunna välja rätt sidor för sin insamling av fakta. 
Ett alternativ till fritt surfande är att låta elever arbeta i en digital lärmiljö. Den 
interaktiva digitala teknikens fördelar tas tillvara och brukandet sker under mer 
ordnade former som till viss del påminner om mer traditionellt 
undervisningsmaterial”. (s. 31) 

I det material som läroböckerna presenterar blir elevernas tillämpning av källkritiska 
förmågor och färdigheter på internet lättare att hantera i ett källkritiskt perspektiv. 
Det finns dock en föreställning bland informanterna om att läromedel är granskade av 
någon myndighet innan de publiceras. På skolverkets hemsida17 står det att 

                                                 
17 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-
kvalitetssakras-laromedel-1.181769 
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granskningen av läromedel numer inte utförs utan att kvalitetssäkringen av dem ligger 
på lärarna och lärarutbildningarna som ska göra lärarna de utbildar medvetna om att 
granskningen ligger på dem själva. 

Sammanfattningsvis beskriver SO-lärarna som använder läroböckers exempel på 
praktisk källkritik att de med den metoden kan säkerställa att eleverna arbetar med ett 
källkritiskt förhållningssätt på internet. Elevernas kan med det metoden aktivt arbeta 
med tillrättalagda uppgifter och lära sig källkritiskt granskning i en skolkontext. 

8.1.3 Lärarnas digitala kunskapskompetens 
Under intervjuerna återkom flera gånger skillnaderna mellan hur det var att undervisa 
om källkritik i en gammeldags källa och i en internetbaserad källa. Lärarna funderade 
på om hade kunskapen så att de kunde förmedla förhållningssättet till att gälla oavsett 
media. Lär man eleverna att göra på rätt sätt? Hur vet man att man som lärare gör 
rätt? 

Samtliga lärare upplever att det finns en stor utvecklingsinsats att göra. I varje svar på 
förstudiens frågor anser visserligen lärarna att de har bra kunskaper men de uttrycker 
också samtidigt att det är kunskaper de skaffat sig själva. Lärarna beskriver sig själva 
som vetgiriga och de vill ha kontroll över det de undervisar om. Att de inte fått någon 
kompetensutveckling inom området källkritik upplever de som en brist. 

Den kompetens om digital kunskap som en lärare måste ha när de oförberett arbetar 
med material som inte ingår i en skolkontext, t ex elevinitierade påstående, kräver 
mycket av läraren för att utveckla elevernas förmågor och färdigheter i källkritik. Här, 
skriver Backman Löfgren (2012) är det många lärare som inte känner sig bekväma i 
sin lärarroll utan de upplever ett kunskapsglapp i vad de har och vad de måste ha för 
att ge eleverna rätt kunskaper (s. 56). Forskning visar (Francke, Sundin och Limberg, 
2010) att när eleverna börjar på högstadiet finns kunskapen i ett källkritiskt 
granskande men att det upplevs som svårt. Det är svårt att välja och svårt att göra 
kritiska granskningar när det finns så mycket information och fakta överallt, hela tiden 
(s. 681). Naiva kriterier som nyligen uppdaterad information eller reklam som känns 
igen värderas högt och egen förmåga att granska fakta övervärderas av elever som går 
på högstadiet (Corio, Coscarelli, Maykel och Forzani, 2015, s. 287). Och forskarna 
upplever att problemet kan vara större än så om yngre elever har lika liten kunskap 
om källkritisk granskning som de högstadieelever som studien handlar om (s. 293). 

Sammanfattningsvis beskriver SO-lärarna att deras kunskaper motsvarar den 
kompetens som krävs men samtidigt uttrycker de att kompetensen bygger på egen 
vetgirighet och vilja att veta och kontrollera kunskap i sitt yrkesområde än att de fått 
ta del av någon medveten kunskapsutveckling om källkritiskt medvetande på Internet. 

8.1.4 Elevernas tillämpning av ett källkritiskt förhållningssätt 
En informant hade en teori om att när en text är publicerad, oavsett om det gäller 
som text i bok eller om någon har skrivit en text på Internet, så betraktar eleverna 
texten som fakta och godkänd av någon. Alla informanter var av den uppfattningen 
att även om de trodde att eleverna tyckte att det var mycket viktigt att den 
information de läser på internet är trovärdig så upplevde de inte att eleverna 
uppfattade någon brist i sin egen förmåga att avgöra sanningshalten i informationen. 
Det är möjligt att det är så eleverna upplever sin kunskap i källkritisk granskning på 
Internet. Eftersom det är lärarnas uppskattning om elevernas uppfattning, är 
uppgifterna givna i andra hand men om det är den generella uppfattningen bland 
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eleverna så motsvarar det de forskningsresultat som t ex von Feilitzen, Findahl och 
Dunkels, (2011 s. 75) har redovisat där tillämpningen av ett källkritiskt granskande 
inte är bättre eller sämre än andra ungdomar i EU. 

Det samband som Skolverket (2016c) visar på mellan hur stor tillgång eleverna har till 
datorer med mera och hur mycket undervisning de får i källkritik på Internet är svår 
att uppskatta i det här fallet. Informanterna upplever att de inte har den tillgång till 
datorer som behövs för att bedriva den undervisning de önskar men det är också 
svårt att uppskatta hur mycket eleverna tillämpar ett källkritiskt förhållningssätt på 
Internet utifrån den undersökning jag gjort, det går inte att veta om informanternas 
uppfattning om elevernas kunskaper är trovärdig. Vad som framkommer är dock att 
informanterna söker nya elevbaserade sätt för att ge eleverna bästa möjlighet att 
tillämpa sitt källkritiska förhållningssätt i praktiken. 

8.2 Metoddiskussion 
Att använda intervju som metod och i det här fallet med den ansats som Kvale och 
Brinkmann (2014) benämner halvstrukturerad livsvärldsintervju har varit en hjälp för 
att styra studien. Studiens syfte har varit angelägen för informanterna och det samtal 
som förts i intervjuerna om hur informanterna undervisar om innebörden av 
begreppet källkritiskt förhållningssätt har varit nära informanternas dagliga 
yrkesutövning och deras omvärld. Intervjusamtalen har följt de frågor som sänts ut i 
förväg vilka ibland avbrutits av följdfrågor då det behövts mera förklaring av något 
eller av något som varit intressant att förstå bakgrunden till.  

Det som eventuellt skulle kunnat vara negativt med de olika intervjusituationerna är 
om jag som intervjuare på något sätt påverkat informanterna i deras svar, förutom hur 
jag ställde frågorna. Man kan höra på inspelningarna att informanterna och jag som 
intervjuare ofta faller in i varandras tal både när frågor ställs och svar ges. Det som 
tagit längst tid har varit att transkribera intervjuerna, att skriftligt ge uttryck för det 
som inte sägs men som stöds i samtalen med intygande ljud och hummanden då 
informanterna hållit med eller sagt emot i ett påstående eller en åsikt. I min analys av 
min eventuella påverkan på svaren har jag dock lagt märke till att informanterna ger 
ungefär liknande svar oavsett hur lite eller mycket vi tidigare haft samarbete eller hur 
mycket jag lägger mig i. 

Bekvämlighetsurvalet som jag gjorde inför studien där jag endast valt de SO-
ämneslärare som fanns i det begränsade område jag hade möjlighet att göra 
intervjuerna i, medförde naturligtvis också en risk. Risken att av resultatet dra för 
stora slutsatser och anta att resultatet även står för en större grupps lika tyckande är 
stor. Ett bekvämlighetsurval kan jämföras med ett litet stickprov på en större grupp 
säger Eliasson (2013) och rent statistiskt kan ändå de flesta stickprov vara ganska lika 
populationens åsikter för även om fler informanter ingår i en grupp behöver det inte 
förändra slutresultatet (s. 51). 

De förstudiefrågor som tillsammans med informationen och bakgrundsfrågor om år i 
yrket m.m. gav under intervjun informanterna och intervjuaren en klar bakgrundsbild. 
Där bedömde de olika kompetensers grad av viktighet för undervisningen i källkritik 
och praktisk tillämpning i SO-ämnena. Genom att de besvarat förstudiefrågorna i 
förväg fanns det en förförståelse från båda vilket förstärkte samtalet om de 
huvudfrågorna som muntligt besvarades under intervjun.  

Sammanfattningsvis upplever jag att den grund som metoden halvstrukturerad 
livsvärldsintervju erbjöd gav hela intervjun en trygg miljö för samtal. Tryggheten 
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grundades på att informanterna själva fick välja rummet där intervjuerna utfördes och 
på vilket tid intervjun skulle utföras och deras trygghet i sin yrkesutövning. Styrkan i 
metoden jag inspirerades av är, att samtalet som fördes ledde in på djupet om olika 
detaljer som på olika sätt påverkar den undervisning om källkritik som pedagogerna 
bedriver och som är individuella för dem.  

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att forskningsintervjuandet är ett hantverk. Att 
intervjua är en färdighet som man kan uppnår bäst genom att praktiskt utöva den. 
Själva intervjuandet ger kunskap, både i det ämne som intervjun handlar om och även 
i det hantverk som att intervjua är (s. 357).  

”Produktionen av ny och insiktsfull kunskap genom intervjuer är mer 
beroende av forskaren som person, av hennes färdigheter, förmågor och 
intellektuella dygder, än av hennes metoder i mekanisk mening. Kvaliteten på 
den kunskap som produceras genom intervjuer bygger också på en förståelse 
av arten av denna kunskap”. (s. 359) 

Att använda den kvalitativa forskningsintervjun som metod och ta viss hjälp av några 
enkla kvantitativa förstudiefrågor har varit en bra kombination. Tillsammans kan 
metoderna tillföra undersökningen olika slags information och ge en mer fullständig 
bild (Eliasson, 2013 s. 26). Här har den kvalitativa intervjun varit en grund som har 
kompletterats med förstudiefrågor i en kvantitativ förstudie och det har varit de 
verktyg som har passat bäst för den undersökning jag bedrivit.  

9 Slutsats 
Undersökningen visar att lärarna eftersträvar att stärka elevernas källkritiska 
förhållningssätt så att eleverna ska bli medvetna om att alltid granska all information, i 
synnerhet på Internet, som de i sitt dagliga liv hanterar på något sätt. De flesta av de 
tillfrågade lärarna tillämpade ett praktiskt tillvägagångssätt av källkritiskt granskande 
utifrån sin egen planering och de elevinitiativ som kom fram under SO-lektionerna. 
Några av lärarna tog hjälp av olika läromedel för att säkerställa att eleverna fick lära 
sig att hantera ett källkritiskt granskande på en praktisk nivå. Båda sätten att hantera 
undervisningen uppfyller de krav som styrdokumenten i ämnet samhällskunskap 
ställer i det centrala innehållet under rubriken Information och kommunikation (Lgr11, 
Skolverket 2016a s. 217). Utifrån min empiriska undersökning kan alltså slutsatsen 
dras att det finns minst två olika metoder för hur undervisning av ett källkritiskt 
förhållningssätt används i sitt utförande. Det som också framkommit är att lärarna 
specifikt önskar mer kompetensutveckling inom begreppet källkritik mot Internet 
något som också kommit fram i Skolverkets (2016c) undersökning om IT-användning 
att många lärare i svenska skolor har som önskemål.  

Att ämnet för min undersökning är aktuellt visar det faktum att olika skolmyndigheter 
är aktiva med kompletteringar, undersökningar och nyheter. Det är intressant att se 
att bilden av traditionell undervisning förändras och hur även Skolverket ligger i 
framkant med att hitta fler vägar att implementera förmågorna i Lgr11 med till 
exempel ”serier i undervisningen” (Egmont publishing 2017) som ett exempel där ett 
källkritiskt förhållningssätt hos seriefigurerna aktualiseras. Senast i veckan kom det i 
mitt flöde på Facebook en länk till Specialpedagogiska skolmyndigheten18 där de 
pushar för det digitala lärandet. Spsm’s uppdrag är att ge alla elever förutsättningar att 
få samma utbildning oavsett inlärningssvårigheter och de är den enda myndighet som 

                                                 
18 Specialpedagogiska skolmyndigheten – spsm.  https://www.spsm.se/om-oss/ 
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granskar läromedel och godkänner dem för undervisning i huvudsak riktade mot det 
specialpedagogiska området. Min undersökning har behandlat eleverna som ett 
kollektiv som förutsätter att alla elever har samma möjligheter, kan utföra samma 
övningar och förstå samma sammanhang men så är naturligtvis inte fallet. Jag har 
heller inte intervjuat elever direkt utan bara indirekt via deras lärare och det hade varit 
intressant att göra en större undersökning där jämförelser mellan de olika gruppernas 
uppfattningar kunnat göras.  

Sammanfattningsvis har undersökningen visat på att styrdokumenten i skolan, trots 
liknande utbildning av lärarna, tolkas och utförs på olika sätt i varje klassrum 
beroende på läraren och de förutsättningar som finns på arbetsplatserna. Att lärarna 
brinner för sitt uppdrag är lätt att se och är den positiva känsla jag har burit med mig 
genom mitt arbete med undersökningen. 
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10 Källförteckning 
10.1 Muntliga källor 
Lärare A intervju utförd i A:s undervisningsklassrum, 2017-10-30 
Lärare X avbruten intervju i X:s undervisningsklassrum, 2017-10-31 
Lärare B intervju utförd i B:s hemklassrum, 2017-11-01 
Lärare C intervju utförd i C:s hemklassrum, 2017-11-07 
Lärare D intervju utförd i D:s hemklassrum, 2017-11-15   
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11 Bilagor 
Bilaga 1 Information om studie om källkritik inom undervisning i SO-ämnena  
Bilaga 2 Underlag för intervju med SO-lärare som undervisar i källkritik (6 sidor) 
Bilaga 3 Förstudiens ej redovisade diagram, frågor nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 10   
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11.1 Bilaga 1, informationsbrev 
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11.2 Bilaga 2 

11.2.1 Sid 1, bakgrundsfrågor och intervjufrågor 

 
11.2.2 Sid 2, förstudie 
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11.2.3 Sid 3, förstudie 

 
 
 
11.2.4 Sid 4, förstudie 
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11.2.5 Sid 5, förstudie 

 
 
 
11.2.6 Sid 6, förstudie 
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11.3 Bilaga 3  

11.3.1 Förstudiens fråga nr 1 

 
11.3.2 Förstudiens fråga nr 2 
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11.3.3 Förstudiens fråga nr 3 

 
11.3.4 Förstudiens fråga nr 4 

 
11.3.5 Förstudiens fråga nr 6 
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11.3.6 Förstudiens fråga nr 7 

 
11.3.7 Förstudiens fråga nr 8 

 
11.3.8 Förstudiens fråga nr 10 
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