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Abstract 

 

Syftet med denna studie är att få en utökad kunskap om hur 

källkritiksundervisningen kan kopplas till elevernas vardag samt vilka utmaningar 

som då kan uppstå. Studiens frågeställningar är:  Hur anser lärare att undervisningen 

om källkritik kan genomföras så att det kan överföras till elevernas vardagliga 

medieanvändning? Vilka utmaningar anser lärare att de kan ställas inför när de ska 

koppla undervisningen om källkritik till elevernas vardag? Det teoretiska perspektiv 

som studien utgår från är pragmatism och den undersökningsmetod som används är 

kvalitativa intervjuer. Fem grundskolelärare har intervjuats och materialet har sedan 

analyserats och bearbetats utifrån en fenomenografisk forskningsansats. 

 

Studiens resultat tydliggör att antal utmaningar som uppstår när lärarna ska koppla 

undervisningen om källkritik till elevernas vardagliga medieanvändning. Lärarna 

framhåller att den största utmaningen är att de saknar kunskap om hur elevernas 

vardagliga medieanvändning ser ut. Bristen på tid att få en inblick i elevernas vardag 

kombinerat med det föränderliga samhället med sin outsinliga informationsmängd 

gör lärarnas arbete än svårare. Trots detta finns det en hel del undervisningsmetoder 

som möjliggör kopplingen mellan undervisning om källkritik och elevernas 

vardagliga medieanvändning. Både lärarna och tidigare forskning pekar på vikten 

av att använda sig av elevnära aktiviteter och den undervisningsmetod som 

framställs som den mest effektiva är samtal om källkritik som utgår från elevernas 

vardag. Lärarna anser även att samtalen med eleverna kan bidra till att få en större 

inblick i elevernas vardag. Utöver samtalen använder sig lärarna även av filmer samt 

granskning av bilder och texter som undervisningsmoment.  
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Inledning 
 

Källkritikens betydelse har på senare år vuxit fram som en stor samhällsfråga. 

Antalet informationskanaler har ökat markant och det kan vara svårt att urskilja 

källornas relevans samt hur stor sanningshalt det är i informationen. En 

informationskanal som innehar en central position när det handlar om 

kunskapsinhämtning och nyhetsrapportering är internet (Leth & Thuren, 2000, s 10). 

Till följd av den tillgänglighet samt den mängd av information och budskap som 

förekommer digitalt har förmågan att kritiskt granska källor blivit ytterst central. 

Digitaliseringen har även medfört att det är lättare att producera eget material i form 

av budskap och information. Samhällsuppfattningar kan okritiskt stärkas genom att 

söka efter nyheter och budskap från kanaler som man vet delar ens egna åsikter. I 

Filosofiska rummet (2017) under avsnittet Kunskapsresistens talar man om hur det 

i dagens digitaliserade samhälle är viktigare att övertyga och vinna debatter än att 

faktiskt ha rätt och förmedla sanna uppgifter. I Dagens Nyheter (2018) skriver 

Martin Jönsson följande om Donald Trump ”Att slippa pressen vore det bästa han 

kunde tänka sig då skulle all kommunikation ske via egna propagandakanaler som 

Fox News”. Det dilemma som Jönsson ringar in är att det numera är enkelt att hitta 

informationskanaler som passar ens egna syfte. Den åsikt man har inom ett ämne 

kan på ett enkelt sätt bekräftas genom tvivelaktiga mediekanaler. 

 

En undersökning som genomförts av Skolinspektionen (2018) visar att den 

undervisning om källkritik som sker i klassrummet behöver anpassas till det 

digitaliserade samhälle vi lever i. Vidare framkom att undervisningen om källkritik 

inom samhällskunskapsämnet inte var tillräckligt omfångsrik. Om eleverna inte 

utvecklar de förmågor som behövs för att kunna tolka samt bedöma sanningshalten 

i källor kan det leda till svårigheter att fatta välgrundade beslut. Långström & Virta 

(2011, s. 148) anser att undervisning om källkritik kan fungera som vaccination mot 

oönskad påverkan eftersom en förståelse utvecklas för hur man kan hantera den 

mängd budskap som ständigt sköljer över en. Under observationer och samtal med 

lärare i samband med mina VFU-perioder har jag dock uppmärksammat att 

undervisningen om källkritik till stora delar för en undanskymd tillvaro i 

undervisningen. Framförallt saknas många gånger kopplingen till elevernas 

vardagsliv i arbetet med källkritik trots momentets relevans. 

 

I kursplanen för samhällskunskap (Skolverket, 2018, s. 224) beskrivs 

undervisningen utifrån att eleverna ska utveckla en förståelse för hur information i 

vardagen hanteras samt hur samhällsinformation från olika källor kan behandlas. 

Eleverna ska även utveckla en förståelse för hur man på ett kritiskt sätt kan granska 

samhällsfrågor (Skolverket, 2018, s. 224). En punkt från det centrala innehållet för 

årskurs 4-6 fokuserar på hur man med ett källkritiskt förhållningssätt kan urskilja 

budskap, avsändare och syfte (Skolverket, 2018, s. 227). Källkritikens relevans i 

dagens samhälle i kombination med dess didaktiska utmaningar är det som har legat 
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till grund för mitt val av undersökning. Detta arbete kommer lägga fokus på den 

undervisning om källkritik som eleverna sedan kan tillämpa i sin vardagliga kontakt 

med samhällsinformation. Orsaken till mitt intresse för samhällskunskapens 

undervisning om källkritik är att den har så stor inverkan på hur eleverna kan klara 

av att hantera samt värdera all den information de möter på internet. ”Kunskaper om 

samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande 

i en komplex värld” (Skolverket, 2018, s. 224). Denna formulering visar på vikten 

av att kunna tolka information samt att den undervisning om källkritik som fyller en 

funktion i elevernas vardag är ytterst relevant. 

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare kan undervisa om källkritik inom 

samhällskunskapsämnet så att det kan sättas i relation till elevers vardag. Vidare vill 

studien undersöka vilka utmaningar lärare menar kan uppstå när undervisningen om 

källkritik ska kopplas till elevernas vardagliga medieanvändning. 

 

De frågeställningar som jag vill få svar på är:  

  

 Hur anser lärare att undervisningen om källkritik kan genomföras så att det 

kan överföras till elevernas vardagliga medieanvändning? 

 Vilka utmaningar anser lärare att de kan ställas inför när de ska koppla 

undervisningen om källkritik till elevernas vardag? 

 

 

 

Bakgrund 
 

Avsikten med denna bakgrund är att tydliggöra vad som avses med källkritik samt 

hur den har förändrats till följd av digitaliseringen. Vidare kommer en beskrivning 

av hur läroplanen och kommentarmaterialet ser på undervisningen om källkritik 

inom samhällskunskapsämnet. Studier och forskning om undervisningen om 

källkritik kommer presenteras för att ge en bild av hur undervisningen om källkritik 

fungerar i skolan. Bakgrunden kommer även innehålla en beskrivning av varierade 

undervisningsmetoder om källkritik. Givet ämnets aktualitet samt studiens syfte 

kommer en del av bakgrunden behandla synen på källkritik inom det rådande 

samhällsklimatet.  
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Källkritikens historik och metodik 
 

Källkritik är från början en del av den svenska historievetenskapen och fick sitt 

genomslag, sett ur ett svenskt perspektiv, kring det förra sekelskiftet då bröderna 

Weibull kritiserade de myter och historier som existerade inom 1800-talets 

historieskrivningar (Thurén, 2013, s. 5). Enligt Kjeldstadli (1998, s. 200) ansåg 

Weibullklanen att endast den information som är belagd i primärkällor kan anses 

vara säker. Källkritiken blev en produkt av den tidens tro på exakt vetenskap och 

detta medförde att samtliga påståenden som inte överlevde en kritisk granskning 

betecknades som falska (Thuren, 2013, s. 5). Med tiden har man insett svårigheterna 

med att säkerställa fakta och att det är mer komplicerat än vad man tidigare trott 

(Ibid, s. 6). Fakta är problematiskt och att något betraktades som sanning igår 

behöver inte betyda att det är sant i framtiden.  

 

Thurén (2013, s. 4) anser att källkritik fungerar som ett antal metodregler som 

används för att avgöra om något är sant eller falskt. Kjeldstadli (1998, s. 163) menar 

att källgranskning är en mer fungerande benämning eftersom källan granskas 

snarare än kritiseras. Långström & Virta (2011, s. 108) betonar att ordet kritisk 

medverkar till en negativ syn trots att källkritik främst handlar om att hitta pålitlig 

information genom att använda sig av ansvarsfull och noggrann granskning. Källan 

kan utgöras av ett flertal skilda medier och den kan vara skriftlig, muntlig eller 

materiell (Thurén, 2013, s. 4). Källkritikens främsta uppgift är att värdera källornas 

tillförlitlighet och därmed avgöra vad som kan vara sannolikt. De frågor som 

källkritiken medverkar till att besvara är vad som har hänt samt hur det har gått till 

och till stora delar begränsas källkritiken till att handla om människor och dess 

aktiviteter (Ibid, s. 4). Källkritiken består av fyra relativt okomplicerade principer 

samt en distinktion (Thurén 2013, s. 6). De fyra kriterierna är äkthet, tidssamband, 

oberoende samt tendensfrihet och utöver detta ska källkritiken skilja på om källan 

är en berättelse eller om den är en form av kvarleva (Ibid, s. 6-7). Med äkthet avses 

om källan är vad den utger sig för att vara, tidssamband är tiden mellan händelsen 

och det som förmedlas av källan. Med begreppet oberoende menas att källan inte 

ska vara en avskrift av en annan källa och avslutningsvis tendensfrihet som betyder 

att det inte ska råda några misstankar gällande om källans äkthet har påverkats av 

en persons personliga, ekonomiska eller politiska intressen. 

 

 Sedan digitaliseringens intåg har det blivit tydligt att de klassiska kriterierna inte 

räcker till och därför har det tillkommit ytterligare kriterier (Leth & Thurén, 2000, 

s. 18). De fyra ursprungliga kriterierna kan kompletteras av kriterierna världsbild 

och kunskapssyn som tendens, trovärdighet samt de egenskaper och förutsättningar 

som källan utgörs av. Definitionen av världsbildskriteriet består av att alla källor har 

en tendens och att de har påverkats av den kultur och världsbild som de funnits i 

(Ibid, s. 30). Det andra kriteriet betonar problematiken med den enorma mängd 

information som existerar på internet (Ibid, s. 31). Hur kan man göra en korrekt 
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bedömning av en källa som man vet relativt lite om? Det tredje kriteriet fokuserar 

på vad man kan begära och inte begära av en källa (Ibid, s. 33) Många gånger är en 

felaktig källa inte avsiktlig utan det kan finnas andra bakomliggande orsaker som 

exempelvis glömska, missuppfattningar eller bristande kunskaper. 

 

 

Skolverkets syn på källkritik 
 

Skolans uppdrag är att främja lärande där eleverna ska kunna kritiskt granska 

information samt kunna orientera sig i ett komplext och digitaliserat samhälle 

(Skolverket, 2018, s. 7). Detta utvecklas i kursmaterialet till ämnet samhällskunskap 

(Skolverket, 2018, s. 224) där man kan läsa att digitaliseringen medför både 

möjligheter samt problem. Genom att utveckla samhällskunskaper så förstärks 

förmågan att agera ansvarsfullt i en komplex värld. Undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper gällande hur man kritiskt granskar samhällsfrågor. 

Eleverna ska även utveckla förmågan att hantera information i vardagsliv och 

studier såväl som att söka och värdera information om samhället (Ibid, s. 224). Det 

centrala innehållet inom samhällskunskap (Ibid, s. 227) ska bland annat innehålla 

undervisning gällande hur man agerar ansvarsfullt vid användandet av digitala 

medier samt hur man urskiljer avsändare, budskap och syfte utifrån ett källkritiskt 

perspektiv. Enligt kommentarmaterialet för samhällskunskap för årskurs 4-6 

(Skolverket, 2017, s. 24) bör undervisningen om källkritik fokusera på ett antal 

metoder där eleverna får besvara frågor om var informationen kommer ifrån, lära 

sig hur man urskiljer fakta från värderingar samt får en ökad förståelse för vilket 

syfte en avsändare av information kan ha. Eleverna i årskurs 4-6 ska även kunna 

förstå skillnader mellan olika typer av information samt kunna utveckla ett kritiskt 

och analytiskt tillvägagångssätt i granskning av medier. I årskurs 7-9 däremot finns 

det ingen punkt i det centrala innehållet som behandlar källkritik eftersom eleverna 

förväntas behärska det momentet och att det därmed ska ses som en integrerad del i 

elevernas arbete med annat innehåll. På Skolverkets hemsida släpptes 2018 en 

reviderad version av ”Kolla källan” där man listar viktiga frågor som bör ställas när 

man granskar källor. Ett par exempel är vem som har gjort webbsidan, hur ser 

webbsidan ut samt kan man hitta informationen från andra ställen. 

 

 

Källkritikens relevans 
 

Digitaliseringens intåg har medfört både utmaningar och möjligheter (Nygren, 2018, 

s. 63). Mängden information har ökat kraftigt och den är även mer lättillgänglig än 

tidigare (Leth & Thurén, 2000, s. 10). Informationen kan bland annat komma från 

myndigheter, organisationer, privatpersoner, nyhetsmedier samt aktivister (Leth & 

Thurén, 2000, s. 12) och det är varje privatpersons ansvar att bilda sig en uppfattning 

om det som beskrivs (Ibid, s. 16). Styrkan med internet medför med andra ord en 
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del utmaningar. Alla kan publicera information vilket bidrar till en mångfald av 

olika verkligheter (Alexandersson, 2016, s. 12). Skolan har en viktig roll att leda 

eleverna i en tid då man hela tiden är mottaglig för detta informationsflöde. 

Förmågan att granska multimodal samhällsinformation har utvecklats till att vara 

mycket relevant och det är något som måste stärkas i kombination med 

ämneskunskaper (Nygren, 2018, s. 63). Tidigare föreställningar gällande digital 

källkritik har pekat på att de som växer upp i det digitaliserade 

informationssamhället per automatik har utvecklat förmågan att orientera sig i det 

högteknologiska samhället men detta har på senare tid ifrågasatts. Förmågan att 

granska information är inte intuitiv utan den behöver få chansen att utvecklas genom 

övning och undervisning (Nygren, 2018, s. 63). Nygren anser dock att det kan vara 

problematiskt eftersom granskningen av källor till stor del är bunden till kunskap 

inom det ämne som informationen behandlar (Ibid, s. 63).  

 

Ytterligare en aspekt som kan medföra en problematik är så kallade ekokammare 

(Nygren, s. 63-64). Med ekokammare avses att man endast tar del av information 

som passar ens egna intressen och detta förstärks ytterligare eftersom sökmotorer 

och sociala medier anpassas efter tidigare sökningar. Nickerson (Nickerson citerad 

i Långström & Virta, 2011, s. 109) anser att kritiskt tänkande är relevant eftersom 

det kan vara nyttigt för individen, det är en mänsklig förmåga, det blir lättare att dra 

riktiga slutsatser, det är en fördel att vara realist samt att kritiskt tänkande kan 

medverka till att lösa globala problem. Långström och Virta (2011, s. 148) menar 

att den källkritiska förmågan är viktigare än någonsin till följd av den enorma mängd 

budskap som florerar överallt och därför är undervisningen av kritiskt tänkande en 

central del av utbildningens medborgerliga uppdrag (Nyström, 2018, s. 63). 

 

 

Undervisningsmetoder 
 

På Skolverkets hemsida finns en hel del material som behandlar källkritik. 

Materialet är tänkt att bidra med stöd och inspiration till lärare som vill arbeta med 

undervisning av källkritik. Delar som tas upp är exempelvis digitalisering, 

didaktiska perspektiv samt källkritik och bakomliggande programmering. IIS 

(Internetstiftelsen i Sverige) tillhandahåller fritt lektionsmaterial i form av digitala 

lektioner som kan användas för att undervisa i källkritik. Exempel på lektioner är 

introduktion i källkritik, hur man granskar och förstår webbsidor samt att undersöka 

Google där syftet är att göra eleverna medvetna om att de behöver ställa kritiska 

frågor när de använder sig av Google. Även Statens medieråd tillhandahåller färdiga 

lektionsplaneringar. Bland annat får eleverna lära sig några ofta förekommande 

metoder för påverkan samt även träna på att reflektera över vinklade budskap. 

Gemensamt för IIS och Statens medieråd är att en del av deras lektionsplaneringar 

även kan kopplas till elevernas vardagliga medievanor.  
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Långström och Virta (2011, s. 151) beskriver ett antal undervisningsmetoder som 

kan användas för att stärka elevernas källkritiska förmågor. En uppgift kan bestå av 

att eleverna får jämföra nyheter eller referat från olika tidningar. På så sätt får 

eleverna öva sig i att läsa texter med olika perspektiv. Analys av bilder (Långström 

& Virta, 2011, s. 151-153) är en annan metod som kan användas i 

källkritiksundervisningen. Eleverna får öva på att analysera bilder så att de kan 

utveckla förmågan att skaffa sig information med utgångspunkt i ett kritiskt 

förhållningssätt. Bilden kan exempelvis utgöras av en teckning, ett foto eller en 

politisk affisch och i arbetet med granskningen är det viktigt att förklara så exakt 

som möjligt samtidigt som man ska försöka upptäcka bildens underliggande syfte. 

Långström och Virta (2011, s. 153-154) beskriver även arbete med 

argumentationsanalys som kan vara användbar vid granskning av texter om 

samhället. Vid en argumentationsanalys vill man upptäcka textens huvudpåstående 

samt de motiveringar som stöder det och för att lyckas med detta delar man in texten 

i små komponenter. Det som inte nämns i Långström och Virta är kopplingen mellan 

skola och vardag samt vilka övningar som kan överföras till elevernas vardagliga 

medievanor. 

 

 

Tidigare forskning 
 

Avsnittet om tidigare forskning kommer fokusera på studier kring undervisning om 

källkritik samt hur elevernas vardagskonsumtion av internet och information ser ut. 

Eftersom min undersökning ska avhandla hur undervisningen om källkritik kan se 

ut samt hur den kan kopplas till elevernas vardag är det relevant att fokusera på dessa 

studier. Studierna kring undervisningen om källkritik ger en bild av hur 

undervisningen ser ut samt vilken kunskap elever har när det handlar om källkritik. 

Fokus i den andra delen kommer ligga på hur elevernas vardagsanvändning av 

internet och information ser ut. Som tidigare beskrivits har digitaliseringen och det 

ökade informationsflödet bidragit till nya utmaningar i arbetet med att granska 

information och därför är det relevant att ta med studier kring hur elever använder 

sig av internet i sin vardag. En del av studierna avhandlar källkritiksundervisningen 

i årskurs 7-9 men jag anser den ändå vara relevant eftersom de visar på de 

utmaningar den svenska skolan har gällande undervisning av 

informationsgranskning och källkritik. Studiernas relevans kan också stärkas 

eftersom de brister eleverna har i sitt arbete med källkritik i årskurs 7-9 kan man 

anta existerar även i årskurs 4-6. 
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Studier om undervisning om källkritik 
 

De senaste åren har det framkommit en del studier som avhandlar källkritikens roll 

inom undervisningen. 2016 genomförde Internetstiftelsen i Sverige (IIS) 

undersökningen Svenskarna och internet (Davidsson & Findahl, 2016) och utifrån 

den genomfördes rapporten Elever och internet (Alexanderson & Davidsson, 2016) 

som fokuserade på elevers internetvanor. Syftet med rapporten var att undersöka hur 

elever använder internet i skolan såväl som på fritiden (Alexandersson & Davidsson, 

2016, s. 4). IIS ger ut rapporten i samarbete med Statens medieråd och behandlar 

främst elevers användning av internet. Undersökningen visade bland annat att 

eleverna är aktiva internetanvändare men att det inte automatiskt innebär att de är 

medvetna om hur man arbetar med kritisk granskning.  

 

I Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan (2015, s. 62) 

framkom att 49 procent av de tillfrågade eleverna ansåg sig vara mycket bra eller 

bra på att bedöma information på internet. Undersökningen fokuserar på elever i 

årskurs 7-9 och i studien ingick 30 skolor. I undersökningen visade det sig även att 

en fjärdedel av lärarna inte arbetar med att utveckla elevernas förmågor att kritiskt 

granska information. En orsak till detta kan vara att fyra av tio grundskollärare anser 

att de har ett stort behov av kompetensutveckling inom källkritik (Skolinspektionen, 

2018, s. 11). Detta kan framstå som problematiskt eftersom studien Sök och 

källkritik i grundskolan (Carlsson & Sundin, 2018) visar att begreppet källkritik 

associeras till skolan samt att en klar majoritet av eleverna anser att de endast lär sig 

om källkritik i skolan. Denna forskningsrapport undersöker hur undervisningen av 

källkritik och informationssökning ser ut i årskurs 9. Rapporten Svenskarna och 

internet (Davidsson & Thoresson, s. 82, 2017) stärker denna bild då det visar sig att 

97 procent av de tillfrågade eleverna i åldern 12-15 år anser att den kunskap de fått 

gällande värdering av information har de utvecklat i skolan. Baserat på dessa siffror 

kan det därför vara problematiskt om en fjärdedel av lärarna väljer att inte undervisa 

om källkritik och granskning av information samt att fyra av tio anser att de inte har 

tillräcklig kompetens. 

  

Skolinspektionen genomförde 2018 en undersökning om undervisning med fokus 

på källkritiskt förhållningssätt i årskurs 7-9. Undersökningen visar att 

undervisningen om källkritik inom samhällskunskap brister när det handlar om 

digitala medier och internet (Skolinspektionen, 2018, s. 6). Undervisningen är heller 

inte anpassad till det moderniserade samhälle vi lever i och den anknyter heller inte 

till elevernas vardagliga internetvanor. Vidare visade det sig att undervisningen om 

källkritik inte innefattade kritisk granskning av bilder. Skolinspektionen (2018, s. 

12) hänvisar även till en undersökning som genomfördes 2015 där 8 av 10 barn i 

åldrarna 11-14 år antog att en sponsrad artikel var objektiv trots att det på ett tydligt 

sätt framgick att artikeln var sponsrad. Alexandersson och Davidsson (2016, s. 41) 

anser att undervisningen som behandlar förmågan att hantera information som 
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ständigt förändras är en av skolans allra viktigaste uppgifter. I undersökningen 

Svenskarna och internet (Alexandersson & Davidsson, 2016, s. 41) låg fokus främst 

på hur ofta man inom undervisningen samtalar om källkritik. Undersökningen 

visade att 18 procent av eleverna ansåg att de gjorde det varje vecka och 89 procent 

menade att de gjorde det sporadiskt. Samtalen kring källkritik sker främst på 

månadsbasis men Alexandersson och Davidsson (2016, s. 43) anser att mer 

regelbundna samtal skulle stärka elevernas förmåga att kritiskt granska information 

på internet. De tjänster som eleverna använder när de söker information i skolan är 

främst Wikipedia samt sökmotorerna Google och Bing (Carlsson & Sundin, 2018, 

s. 50). Forum, som exempelvis Flashback, används sporadiskt och sociala medier 

nämns i undersökningen i liten utsträckning (Ibid, s. 50). 

 

 

Elevers vardagskonsumtion av internet och information 
 

Undersökningen Elever och internet (Alexandersson & Davidsson, 2016, s. 13) 

visar att 95 procent av eleverna i årskurs 4-6 dagligen använder internet hemma 

Omkring 8 av 10 elever besöker sociala nätverk någon gång (Ibid, s. 61) och i stort 

sett samma andel använder internet för att söka efter nyheter (Ibid, s. 26). Söka efter 

eller kontrollera fakta görs någon gång av 92 procent av de tillfrågade eleverna men 

endast 14 procent gör det på en daglig basis (Ibid, s. 26).  

 

Statens medieråd har genomfört undersökningen Ungar och medier (2017) som 

granskar barns medievanor. Enkätundersökningen är den största nationella studien 

som undersöker barns medievanor (Ibid, 2017, s. 3). På frågan om vad barnen gör 

på fritiden visar det sig att 75 procent använder internet varje dag. Ytterligare 20 

procent använder internet några gånger i veckan (Statens medieråd, 2017, s. 23). 

Vidare visar undersökningen att omkring tre av fyra barn i åldern 9-12 år använder 

internet minst 1-2 timmar per dag (Ibid, s. 27).  

 

I Skolinspektionens (2018, s. 29) rapport framkom att det finns en risk för att 

undervisningen av källkritik inte är anpassad till det som är aktuellt i elevernas 

vardag. Rapporten undersöker om den undervisning som sker i skolan omfattar 

elevernas digitala vardag eftersom skolan ska ge eleverna verktyg så att de klarar av 

att hantera information i deras vardag. För att vara säker på att den kunskap eleverna 

utvecklar i skolan även kan användas utanför skolan är det viktigt att man som lärare 

tar reda på elevernas medievanor samt vilka digitala miljöer de vistas i (Ibid, s. 29). 

Granskningen visar att en tredjedel av de deltagande skolorna anpassar 

undervisningen utifrån elevernas vardagsanvändning och då använder man sig 

främst av sociala medier, bloggar, Wikipedia och Youtube (Ibid, s. 29-30). 

Enkätstudien med eleverna visar även att fyra av tio elever anser att undervisningen 

om källkritik i liten utsträckning eller inte alls är anpassad till deras digitala vardag. 

I studien Ungar och medier (Statens medieråd, 2017, s. 42) undersöks vilket 
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medium som barn anser vara mest tillförlitligt. Barnen i åldern 9-12 år anser att TV 

är det medium man främst litar på och därefter följer radio och papperstidningar. De 

medier som barnen har lägst förtroende för är bloggar och sociala medier. En 

intressant aspekt med undersökningen är att förtroendet för de olika medierna 

minskade i takt med deltagarnas stigande ålder. 

 

 

Teoretiska perspektiv 
 

Det teoretiska perspektiv som min undersökning kommer utgå från är 

pragmatismen. Syftet med arbetet är att undersöka hur undervisningen om källkritik 

inom samhällskunskapsämnet kan appliceras på elevernas vardag. Detta stämmer 

väl överens med pragmatismens syn på undervisning eftersom en hel del fokus 

ligger på hur det eleverna lär sig i skolan kan göra nytta i deras vardag (Säljö, 2015, 

s. 71). Pragmatismen växte fram till följd av den snabba samhällsutvecklingen i 

USA under 1800-talets andra hälft (Ibid, s. 69). Skolorna ställdes inför nya 

utmaningar och en av de frågor som väcktes var hur skolan skulle göras relevant och 

meningsfull för barnen när befolkningen har så olika förutsättningar både språkligt 

och socialt (Ibid, 69-70). Pragmatismen förknippas med de tre vetenskapliga 

mångsysslarna Charles Sanders Peirce, William James och John Dewey.  

 

Pragmatismen har en annorlunda syn på kunskapers roll i människors liv eftersom 

den utgår från att det vi lär oss ska kunna användas i vardagen. Målet med 

undersökningen är att öka kunskapen om hur undervisningen om källkritik kan se ut 

för att utveckla elevernas förmåga att tolka samhällsinformation i vardagen och 

därmed stämmer det väl överens med den pragmatiska filosofin. Syftet med studien 

är att utveckla en ökad kunskap om hur elevernas källkritiska förmåga kan stärkas 

så att de kan hantera den samhällsinformation de möts av i deras vardag. Säljö (2015, 

s. 71) beskriver en del av pragmatismen som handlar om hur undervisningen kan 

göras intressant och meningsfull även utanför skolvärlden. Dewey ansåg att 

filosofiska kunskaper behövde fylla en funktion i vardagen, kunskap ska ha en 

relevans i människors liv (Ibid, s.71-72). Skolan och samhället skulle verka närmare 

varandra och de problem som eleverna ställs inför i skolan ska kunna kopplas till 

praktiska problem som de kan komma i kontakt med i samhället (Dewey, 2004, s. 

19).  

 

Skolans aktiviteter ska medverka till att eleverna utvecklar erfarenheter som kan 

stärka dem som individer och medborgare (Säljö, 2015, s. 72). Kunskap om 

civilisationens nuvarande tillstånd har en central del och utbildning ses som en 

levnadsprocess och inte som en förberedelse till ”vuxenlivet” (Dewey, 2004, s. 47-

48). Detta betonas även av Säljö (2015, s. 73) som menar att pragmatismens bärande 

idé är att det eleverna lär sig i skolan ska ha betydelse i deras liv och vardag. Skolan 

ska kunna representera och ha anknytning till det liv som eleverna lever (Dewey, 
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2004, s. 48) och barnens sociala liv ligger till grund för all utbildning (Dewey, 2004, 

s. 50). Enligt Dewey (2004, s. 56) innefattar lärarens roll att utbilda individer samt 

att forma ett passande socialt liv. Lärarna ska medverka till att upprätthålla och säkra 

en riktig samhällsordning. 

 

Detta arbete kommer även vila på en ämnesdidaktisk grund som kommer vara 

närvarande genom hela undersökningen. Didaktiken är då knuten till ett visst 

innehåll och innehållet utgörs av ett moment inom ett ämne (Nilholm, 2016, s. 70). 

Nilholm (2016, s.70) beskriver tre aspekter som kan vara relevanta inom didaktiken. 

Den första aspekten behandlar vad som är centralt inom ämnet, den andra handlar 

om hur innehållet lärs ut och den tredje aspekten fokuserar på hur man på bästa sätt 

kan undervisa inom ämnet.  

 

I min undersökning ligger fokus främst på hur undervisningen om källkritik kan se 

ut inom samhällskunskapsämnet. Studien fokuserar på hur lärare väljer att undervisa 

om källkritik samt vilka utmaningar som kan uppstå. Hur-frågan är närvarande 

genom hela arbetet och därmed stämmer det väl överens med den ämnesdidaktiska 

grunden. Långström och Virta (2011, s. 16) beskriver samhällskunskapsdidaktikens 

mångdimensionella karaktär och ett par av de punkter som beskrivs kan appliceras 

till min undersökning. Samhällskunskapsdidaktiken har en stark koppling till 

vardagen och tillsammans med pragmatismen kommer dessa teoretiska redskap 

medverka till att tydliggöra hur lärare kan koppla undervisningen om källkritik till 

elevernas vardag. 

 

 

 

Metod 
 

Detta avsnitt avser att beskriva den metod som har valts till denna studie. Vidare 

kommer metodavsnittet redogöra för urval, genomförande, bearbetning av data samt 

analysmetod. Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet utgör också en del 

av detta avsnitt såväl som de forskningsetiska överväganden som gjordes i arbetet 

med insamlingen av empiri.  

 

 

Val av metod 
 

Denna studie utgår från en kvalitativ metod och målet med studien är att öka 

kunskapen om hur lärare kan undervisa källkritik så att den kunskapen kan överföras 

till elevernas vardagliga medievanor. Relevant för denna studie är att lärarna får 

chansen att utveckla sina åsikter om källkritik. Hartman (2014, s. 279) menar att det 

finns två preciseringar som bör göras när man formulerar sitt problem. Den första 

behandlar vem eller vilka man är intresserad av att undersöka och den andra 

fokuserar på vad man är intresserad av hos denna grupp. När problemformuleringen 
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är fastställd ska valet av kunskapskällor göras och där menar Hartman (2014, s. 280) 

att det är tre saker som bör beaktas. Kunskapskällan måste kunna bidra med den 

information som är av intresse för undersökningen, kunskapskällan måste vara 

tillgänglig för den som genomför undersökningen och det måste vara etiskt tillåtet 

att använda sig av källan. Hartman (2014, s. 273) menar att vid kvalitativa 

undersökningar är man inte intresserad av kvantifiering utan det relevanta är 

människors åsikter och uppfattningar av ett bestämt ämne. Hur många som anser 

något är inte intressant utan det är en förståelse för hur människan ser på sin situation 

som är det relevanta vid en kvalitativ undersökning. Efter att ha använt denna 

måttstock beslutades att den kvalitativa metod som skulle användas var intervjuer 

av lärare som undervisar i samhällskunskap för elever i årskurs 4-6.  

 

Den intervjuform som har använts i detta arbete är den semi- eller halvstrukturerade 

intervjun som är mer styrd jämfört med den ostrukturerade intervjun (Ibid, s. 26). 

Eliasson (2018, s. 25) anser att beroende på studiens syfte kan man som intervjuare 

bestämma om intervjun ska vara mer eller mindre styrd. En kort intervjuguide 

medför en mindre strukturerad intervju samtidigt som en extremt styrd guide till och 

med kan användas vid kvantitativa undersökningar. Min intervjuguide innehöll fler 

frågor jämfört med en ostrukturerad intervjuguide men trots detta ville jag ändå gå 

på djupet under de intervjuer som genomfördes. Enligt Eliasson (2018, s. 26) kan 

man skilja på ostrukturerade intervjuer, semi- eller halvstrukturerade intervjuer samt 

strukturerade intervjuer. Eliasson (2018, s. 26) menar att även den intervjuform som 

använts vid denna studie räknas som djupintervju eftersom den intervjuade får 

möjlighet att utveckla sina svar.  Vid konstruerandet av min intervjuguide har jag 

använt mig av en så kallad tratteknik där den inledande delen är mer allmän om 

källkritik för att sedan övergå till att mer specifikt handla om kopplingen 

undervisning om källkritik och elevernas vardag (se Bilaga 2). Enligt Hartman 

(2004, s. 281) ska ett antal frågor ställas i rätt ordning vid användning av 

halvstrukturerad intervju men samtidigt är det viktigt att den intervjuade får 

möjlighet att utrycka och formulera sig fritt. Hartman nämner dock inte att den 

halvstrukturerade intervjun används vid kvalitativa undersökningar utan det är den 

ostrukturerade intervjun som framhålls som kvalitativ (Ibid, s. 281). Vidare 

beskriver Hartman vikten av att ha en fungerande och genomtänkt intervjuguide. 

Intervjuguiden ska medverka till att man tar upp samtliga tilltänkta teman samt att 

frågorna kommer i en passande ordning (Hartman, 2004, s. 281). Larsen (2009, s. 

83-84) anser att en kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre strukturerad men att 

vid undersökningar där man har relativt ont om tid i kombination med marginell 

erfarenhet av intervjuer så är en viss struktur att föredra. Vid användning av en mer 

strukturerad intervju blir jämförelsen mellan informanternas svar enklare att 

genomföra vilket bidrog till att min intervjuguide är tämligen omfattande. Larsen 

(2009, s. 84) nämner dock att den mer strukturerade intervjun kan medverka till att 

man tappar information.  
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Urval 
 

Vid urvalet av informanter till denna studie var det grundläggande kriteriet att 

deltagarna skulle vara verksamma lärare inom samhällskunskap i årskurs 4-6. Jag 

använde mig av ett så kallat bekvämlighetsurval (Larsen, 2009, s. 79) vilket innebar 

att lärarna var verksamma på skolor som var geografiskt närliggande. Dock 

intervjuades endast en lärare från varje skola eftersom vissa skolor kunde ha en 

gemensam plan kring källkritik vilket i så fall skulle kunna påverka slutresultatet. I 

övrigt hade jag inga preferenser gällande lärarna. Den första kontakt som gjordes 

var att skicka ut mejl med bifogat informationsbrev (se bilaga 1) till rektorer och 

lärare vid sex olika skolor. Två lärare svarade tämligen omgående och meddelade 

att de var intresserade av att deltaga i studien. Två rektorer svarade att de skulle 

informera aktuella lärare under ett informationsmöte nästkommande vecka och två 

rektorer besvarade inte mitt mejl. De två lärare som svarade bokade jag möten med 

och intervjuerna genomfördes endast ett par dagar efter att den första kontakten hade 

tagits. De övriga skolorna dröjde dock med svar vilket ledde till att jag fick åka runt 

och besöka skolorna. Detta resulterade i att ytterligare tre intervjuer bokades in. Vid 

den sjätte skolan påträffades ingen lärare som var verksam inom SO årskurs 4-6 men 

expeditionen försäkrade att de skulle informera läraren och att denne sedan skulle 

kontakta mig. De tre intervjuerna genomfördes och efter att ha lyssnat igenom 

intervjuerna ett flertal gånger togs beslutet att fem intervjuer var fullt tillräckligt för 

denna studie. Beslutet underlättades även av att den sjätte skolan aldrig hörde av sig.  

 

 

Genomförande 
 

Vid genomförandet av undersökningen intervjuades fem verksamma lärare inom 

samhällskunskap från fem skilda skolor. Varje intervju genomfördes i ett rum på 

respektive skola där risken för störningsmoment i form av personal eller elever var 

så liten som möjligt. Trots detta var det tre intervjuer som fick avbrytas under en 

kortare period men jag anser inte att det har haft någon inverkan på informanternas 

svar. Under samtalsperioderna var det endast informanten och undertecknad som 

befann sig i rummet. Samtliga lärare hade fått ett informationsbrev (se Bilaga 1) där 

undersökningen beskrevs. Informationsbrevet tydliggjorde även att det rådde total 

anonymitet samt att de när som helst fick avbryta undersökningen. Trots att samtliga 

deltagare hade läst brevet så valde jag att även redovisa innehållet muntligt. Inför 

intervjun informerade jag även om att det jag var intresserad av var deras 

uppfattning om källkritik samt hur de arbetar med källkritik i undervisningen. Det 

var deras åsikter som var viktiga, jag var inte ute efter något rätt eller fel. Jag 

berättade också att jag hade en del förberedda frågor (se Bilaga 2) men att jag även 

skulle ställa följdfrågor när det var relevant att gå mer på djupet. Under intervjuerna 

använde jag mig av probing och icke-verbal probing. Dahlgren och Johansson 

(2015, s. 166) anser att probing används för att fördjupa ett samtal med hjälp av 
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frågor som exempelvis ”Hur menar du då?” Med icke-verbal probing kan man 

använda sig av exempelvis ”hummanden” eller nickningar för att visa att man som 

intervjuare är intresserad och att informanten berättar något viktigt. Under 

intervjuerna för denna undersökning var det främst icke-verbal probing som 

användes. Följdfrågor ställdes frekvent men formuleringarna skiljde sig åt och 

liknade inte alltid de exempel som beskrivs i Dahlgren och Johansson. Däremot 

försökte jag alltid anpassa frågorna till sammanhanget samt ge informanterna 

möjligheten att utveckla deras svar. 

 

 

Forskningsetiska principer 
 

Vetenskapsrådet (2002, s. 6) beskriver de fyra allmänna huvudkraven som hör till 

individskyddskravet. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet avses att 

forskaren ska informera de inblandade i studien om forskningsuppgiftens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Deltagarna blev informerade om studiens syfte i form 

av ett informationsbrev och jag berättade även om syftet i samband med 

intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att informanterna själva bestämmer över sitt 

deltagande (Ibid, s. 9). I det informationsbrev som varje informant erhöll var det 

tydligt formulerat att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att 

motivera varför. Även vid intervjutillfället betonade jag att de när som helst kunde 

avsluta sin medverkan. Avsikten med konfidentialitetskravet är att de personer som 

deltar i undersökningen ska garanteras största möjliga konfidentialitet och samtliga 

personuppgifter ska förvaras så att de endast är tillgängliga för forskaren (Ibid, s. 

12). Varje informant kallades endast för intervju 1, intervju 2 och så vidare. Vid 

inspelningen av intervjuerna använde jag min telefon men vid varje tillfälle såg jag 

till att inte vara uppkopplad mot ett öppet nätverk. Intervjuerna blev sedan överförda 

till ett usb-minne som endast har förvarats på ett säkert ställe i mitt hem. 

Avslutningsvis är det nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas in 

endast får användas till forskningen (Ibid, s. 14). De uppgifter som har erhållits 

under denna studie har endast använts till forskningen och i samband med 

godkännandet av arbetet kommer samtliga uppgifter raderas.  

 

 

Tillförlitlighet 
 

För att en undersökning ska ha en hög tillförlitlighet är det viktigt att reliabiliteten 

och validiteten är hög (Eliasson, 2018, s. 14). Med reliabilitet avses att 

undersökningen är pålitlig, genomförs den under liknande förutsättningar så 

kommer samma resultat uppnås. Larsen (2009, s. 81) beskriver att för att uppnå en 

hög reliabilitet är det viktigt att noggrannhet genomsyrar hela arbetet. Även Eliasson 

(2018, s. 15) betonar detta genom att beskriva att reliabiliteten avgörs av hur 

mätningarna genomförs samt hur noggrant de bearbetas. Vid en kvalitativ 



 

14 
 

undersökning är det viktigt att den information som kommer fram i 

undersökningarna är pålitliga och för att uppnå detta krävs det att de insamlade 

uppgifterna inte ska kunna missförstås. Resultatet skulle bli detsamma oavsett vem 

som tolkade informationen. Eliasson (2018, s. 15) nämner även ett par metoder som 

kan användas för att öka reliabiliteten. Den första som nämns är att vid en kvalitativ 

intervju återkomma till samma begrepp vid ett flertal tillfällen under intervjun. Detta 

var något jag försökte anamma i mitt frågeformulär där en del frågor tangerade 

varandra och vissa begrepp återupprepades relativt frekvent. Vid varje intervju 

informerade jag även om att det kunde komma frågor som liknade varandra eller 

gick in i varandra men att det ändå var viktigt att de svarade på samtliga frågor. 

Detta medförde att deras åsikter kring de ämnen som jag ansåg vara mest relevanta 

blev tydligare eftersom de förekom på flera ställen i intervjun. Vidare menar 

Eliasson (2018, s. 15) att undersökningen ska förberedas väl för att undvika en 

osäkerhet om hur undersökningen ska genomföras samt att informationen ska 

dokumenteras på ett korrekt sätt. Larsen menar att ett sätt att uppnå hög reliabilitet 

är att hålla ordning på vem som har sagt vad. Med andra ord är det ytterst relevant 

att intervjudatan ska behandlas noggrant samt att man har ett fungerande system för 

att hålla ordning på den data som samlats in. I avsnitten om transkribering och 

fenomenografi kommer jag beröra detta närmare. Reliabiliteten har också en 

inverkan på validiteten, är reliabiliteten hög stärks möjligheterna för en hög validitet 

(Eliasson, 2018, s. 16)  

 

Med validitet menas att undersökningen ska mäta det som är avsikten att mätas 

(Eliasson, 2018, s. 16). För att en undersökning ska anses vara giltig är det relevant 

att undersökningen verkligen mäter det den ska mäta. En hög validitet är även 

beroende av en hög reliabilitet. För att få en fungerande validitet är det viktigt att de 

förberedande stegen har genomförts noggrant. Larsen (2009, s. 80) menar att det kan 

vara enklare att uppnå hög validitet vid kvalitativa undersökningar eftersom man vid 

intervjuer kan göra ändringar under arbetets gång för att få en bättre anpassning till 

frågeställningen. Ytterligare en aspekt som bidrar till hög validitet är att 

informanterna får möjligheter att ta upp saker som de anser vara relevanta och 

därmed kan man få flera olika förklaringssätt (Larsen, 2009, s. 81). Larsen (2009, s. 

41) beskriver vikten av att man ställer rätt frågor utifrån den problemformulering 

som har gjorts. Den data som samlas in ska vara relevant för studiens 

frågeställningar. Det var viktigt att informanterna verkligen fick möjlighet att 

utveckla svaren som berörde de frågeställningar som studien ville få svar på. Som 

tidigare nämnts användes den så kallade trattekniken där framförallt den senare 

delen var relevant i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Den 

inledande delen av intervjun var relevant eftersom den medverkade till att få igång 

informanternas tankar om källkritik samt att den även till vissa delar tangerade 

studiens syfte. 
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Gällande studiens generaliserbarhet anser Larsen (2009, s. 27) att man inte kan 

generalisera vid kvalitativa undersökningar. Kihlström (2007, 165) däremot anser 

att det är genomförbart om resultaten kan överföras till en liknande kultur som den 

där undersökningen genomfördes. Däremot ställs det inga krav på generaliserbarhet 

inom fenomenografin. Resultatet måste inte överföras från undersökningsgruppen 

till en hel population och detta stämmer överens med de tankar jag har gällande min 

studie. Denna studie vill undersöka hur ett visst antal lärare arbetar med källkritik 

samt hur undervisningen kan kopplas till elevernas vardag men jag hyser inga 

föreställningar om att resultatet kan överföras till samtliga lärare i Sverige.  

 

 

Transkribering 
 

Vid samtliga intervjuer använde jag mig av en mobiltelefon för att spela in samtalen. 

Under samtalen var jag inte uppkopplad på något offentligt nätverk och detta gällde 

även när jag överförde inspelningarna till ett usb-minne. Under arbetet med 

transkriberingen har fokus legat på innehållet i det som sägs. Däremot har jag inte 

lagt några värderingar i hur det sägs eller försökt tolka om det finns några 

bakomliggande åsikter eller tankar. Avsikten med studien är att undersöka 

förståelsen av ett fenomen och därför har jag under arbetet med transkriberingen 

använt mig av skriftspråk och inte talspråk i sammanställningen. Jag har uteslutit 

hummanden och läten när informanterna funderar såsom eh och hm. Vidare har även 

ord som liksom och asså utelämnats eftersom de inte har någon betydelse för 

innehållet. Vid pauser där informanterna funderar markeras det med … och vid ett 

par tillfällen var det delar som inte var relevanta för studien eller att intervjun avbröts 

av annan personal. Där har jag använt mig av (…) från den punkt där det inte var 

relevant och sedan fortsatte jag transkriberingen när det återigen fanns en koppling 

till studien.  

 

 

 
 
Fenomenografi 
 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats som framförallt lämpar sig för att 

få en kunskap om hur människor uppfattar olika fenomen i omvärlden (Dahlgren & 

Johansson, 2015, s. 162). I analysarbetet för denna undersökning har jag använt mig 

av den fenomenografiska analysmodell som beskrivs i Dahlgren och Johansson 

(2015, s. 167-171). Det första steget innebär att man bekantar sig med materialet 

genom att läsa igenom transkriberingarna ett flertal gånger. Jag läste igenom 

materialet noggrant och förde även lite anteckningar samtidigt 

 

Under det andra steget inleds analysen och där ska de mest signifikanta delarna 

urskiljas och klippas ut i passager. Delarna kan sedan grupperas så att man får en 
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tydlig bild av de olika grupper som förekommer. Jag skrev ut mina transkriberingar 

så att jag kunde klippa och pussla med de olika citaten så att de delades in i grupper. 

Jag numrerade intervjuerna 1 till 5 för att undvika att blanda ihop vilken informant 

som hade sagt vad.  Dahlgren och Johansson (2015, s. 168) menar att de utklippta 

passagerna kan fungera som grund vid jämförelser i ett senare skede av analysarbetet 

och det stämmer väl överens med de tankar jag hade om arbetet i det andra 

analyssteget.  

 

Vid det tredje steget sker jämförelserna mellan de olika passagerna. Under mitt 

arbete var jag noga med att läsa igenom ordentligt för att få en tydlig bild av vad 

informanterna menade. Jag gjorde markeringar med markeringspennor för att 

förenkla arbetet med att gruppera delarna. Likheter och skillnader ska 

uppmärksammas och det är viktigt att man försöker se förbi vissa ytliga skillnader 

för att på så sätt kunna upptäcka likheter.  

 

Steg 4 innebär att de likheter och skillnader som har hittats ska grupperas. De 

passager som har upptäckts ska fördelas i olika högar och därefter är avsikten att de 

ska relateras till varandra. Jag använde mig av rosa, blå och gul penna och markerade 

de likheter och skillnader som fanns. Jag försökte även skilja på källkritik kopplat 

till skolan kontra källkritik som kunde kopplas till vardagen. Vissa delar som var 

svårplacerade, främst på grund av att de passade in i flera kategorier markerades 

med mer än en färg. Röd stod för vardag och blå för skola och var det en del som 

kunde placeras inom båda kategorierna fick passagen både en röd och en blå 

markering.  

 

Vid det femte steget ska kategorierna artikuleras vilket innebär att det som ska stå i 

fokus är likheterna. Som forskare ska man försöka urskilja kärnan av likheter inom 

de olika kategorierna. Under denna del lyckades jag urskilja en del likheter mellan 

de olika informanterna. Överlag var informanterna relativt överens gällande 

undervisningen om källkritik även om det självfallet existerade vissa skillnader 

också.   

 

Under det sjätte steget ska kategorierna namnges för att på så sätt tydliggöra det 

mest signifikanta i materialet. Namngivandet medverkar till att åskådliggöra vad de 

olika kategorierna handlar om. I mitt arbete namngav jag de olika kategorierna, 

förde samman delarna med ett gem och lade i ett kuvert där kategorinamnet var 

angivet. Kategorinamnen sorterades utifrån de olika undervisningsmetoder som 

lärarna använde sig av till exempel spontana samtal eller film. Även de olika 

utmaningarna grupperades och exempel på gruppnamn var ”tidsaspekt” och 

”digitalisering”.  

 

Den sjunde och avslutande fasen är den kontrastiva fasen. De olika faserna ska 

granskas för att se om de kan passa in i mer än en kategori. Det som ofta sker inom 
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detta steg är att ett flertal kategorier förs ihop till ett färre antal. I denna fas kokade 

jag ned de olika kategorierna till endast två kategorier. Dessa kategorier var 

kopplade till studiens frågeställningar. De färgmarkeringar och grupperingar som 

genomfördes i det sjätte steget fanns dock kvar och dessa medverkade till att göra 

resultatdelen mer överskådlig eftersom citaten som är placerade tillsammans berör 

samma ämne. Utöver dessa två kategorier gjorde jag en ”övrigt-kategori” med delar 

som kunde vara intressanta för studien även om de inte var direkt kopplade till 

frågeställningarna. Under arbetet med resultatdelen blev det dock uppenbart att de 

citat som placerades i ”övrigt-kategorin” inte tillförde något till denna studie.  

 

Med hjälp av den fenomenografiska analysen lyckades jag urskilja och sortera det 

material som var relevant för denna studie. Utifrån de två frågeställningarna har jag 

hittat svar som berör samma ämne och därmed också kategoriserat citaten. Eftersom 

jag använde mig av följdfrågor som inte var nedskrivna vid samtliga intervjuer 

medförde detta att frågeställningar och svar kunde variera och därmed krävdes en 

grundlig analys för att kunna urskilja olika kategorier som resultatdelen kunde utgå 

ifrån. De två kategorierna delades även in i mindre grupper utifrån det som lärarna 

diskuterade. Färgmarkeringar och små notiser användes för att undvika att de mindre 

grupperna skulle blandas ihop. Som jag tidigare har beskrivit bidrog detta till att 

göra resultatdelen mer överskådlig eftersom de citat som berörde samma ämne 

grupperades.  

 

 

Resultat 
 

I detta avsnitt sammanställs resultatet från studiens empiriska undersökning. 

Resultatavsnittet är indelat i två delar som är kopplade till studiens frågeställningar. 

Den första delen fokuserar på hur undervisningen om källkritik i förhållande till 

elevernas vardagliga medianvändning kan se ut. Den andra delen fokuserar på de 

utmaningar lärarna ställs inför i deras arbete med att koppla undervisningen om 

källkritik till elevernas vardag. I arbetet med denna del har jag försökt att enbart 

framföra det resultat som kan vara relevant i förhållande till syfte och 

frågeställningar för att på ett tydligt sätt åskådliggöra de metoder och utmaningar 

som lärarna lyfte fram.  

 

 
Lärarnas åsikter om undervisningen 
 

Som en del av intervjun var jag intresserad av om lärarna ansåg det vara viktigt att 

undervisningen om källkritik kan kopplas till elevernas vardag. Samtliga lärare var 

eniga om att detta var viktigt men de metoder som användes varierade. För att 

tydliggöra resultatdelen har jag ändrat namnen från intervju till lärare. Det som 

benämndes i mina transkriberingar som intervju 1 har nu fått namnet lärare 1, 

intervju 2 är lärare 2 och så vidare. Dessa fem citat blev markerade med samma färg 
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vid arbetet med min fenomenografiska analys och i analysarbetets sista del 

placerades de i det kuvert som var avsett för studiens första frågeställning. Små 

notiser gjordes för att lyfta fram och tydliggöra de olika motiv som låg till grund för 

varför lärarna ansåg det vara relevant att koppla undervisningen om källkritik till 

elevernas vardag. Detta analysarbete har genomförts för att få fram samtliga grupper 

med citat och de grupperingar som gjordes i den fenomenografiska analysens sjätte 

del får i denna resultatdel fungera som underrubriker  

 

 

Undervisningens relevans 
 

Lärare 1 – Ja absolut det är jätteviktigt och jätterelevant att de får med 

sig det också för dem själva och deras mående. 

 

Lärare 2 - Ja det tycker jag det blir ju vad man än undervisar om oavsett 

om det är källkritik eller samhällskunskap eller svenska så är det alltid 

bra att kunna knyta det till deras vardag det blir ju lättare för dem att 

förstå vad det handlar om. 

 

Lärare 3 - Ja definitivt (…) det är väl jättemycket för jag känner att de 

formas ju en hel del i den här åldern och om bara några år så är de ju 

gamla nog att rösta eller att börja tänka på vad de ska arbeta med eller 

några har kanske egna barn som de ska börja uppfostra och då tänker jag 

att det är jätteviktigt att de är korrekt informerade om hur samhället ser 

ut. 

 

Lärare 4 - Ja det tycker jag är … det känns som en förlängning av 

läroplanen vardagliga händelser i elevens miljö står det ju ofta kring 

deras kunskapskrav så det tycker jag känns väldigt relevant och som vi 

sa tidigare att det är då dom känner att det är viktigare för dem. 

 

Lärare 5 - Ja men jag tror att ju närmare man kan vara dem i deras vardag 

i allting så snappar de ju det lättare och då har de ju någonting att 

applicera det på. 

 

Lärare 1, 2, 4 och 5 fokuserar främst på ”nuet” eftersom de anser att elevernas 

möjlighet att förstå förstärks om undervisningen kan kopplas till elevernas 

nuvarande vardag. Detta stämmer överens med pragmatismens syn på undervisning. 

Det eleverna lär sig i skolan ska vara intressant ”här och nu”. Lärare 3 däremot 

intresserar sig mer för att det de lär sig ska komma till användning även senare i 

livet. Undervisningen om källkritik ses som en förberedelse till att kunna klara av 

de utmaningar som kommer uppstå när de har blivit äldre. Lärare 2 och 5 betonar 
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vikten av att göra kopplingar till elevernas vardag i samtliga ämnen och inte endast 

inom källkritiksundervisningen.   

 

 

Spontana samtal 
 

På frågan om hur det kan kopplas till elevernas vardag svarade fyra av de fem 

informanterna att de många gånger ”fångar upp” om det har hänt något bland 

eleverna eller på sociala medier exempelvis. Flera av lärarna understryker att det är 

viktigt att följa med i hur elevernas vardagliga medieanvändning ser ut och vad som 

är ”inne” just nu. Detta används sedan i diskussioner om källkritik och dessa 

diskussioner blir ofta livliga eftersom det är elevnära ämnen. Med andra ord är det 

inte alltid som undervisningen om källkritik i vardagen är planerad.  

 

Lärare 1 - Ofta brukar det bli ganska spontant när man inte jobbar med 

det utan det blir mer varför tror ni att man framställer det så här till 

exempel (…) så det är inte uppstyrt att vi bara nu sitter ni i grupp och 

diskuterar utan det blir mer spontant. 

 

Lärare 2 - det kan ju vara att man får reklam på instagram eller sånt där 

och att man att man knyta det till i stort sett alla ungdomar eller det där 

snapchat som jag ju inte har själv men jag kan tänka mig att det kommer 

saker där också kanske som … ladda ned den här appen det var nåt sånt 

strul här tidigare i höstas med en app där man kunde skicka anonyma 

frågor till varandra det har funnits något liknande tidigare också och 

genast så är det flera som hoppar på det där och dom ser den här 

anonymiteten som en säkerhet för att kunna börja skriva tokiga saker till 

varandra och så där och då får man ju också börja fundera på var 

kommer det här ifrån vilken källa är det eller vad vill dom som har 

skickat ut den här appen. 

 

Lärare 4 – Jo men om man är medveten om vad de gör som till exempel 

den här mommo challenge som var en läskig bild som spreds och när de 

är inne i det och det blir viralt så blir de jättefångade (…) och att man 

lyfter just det som är relevant just nu för dem vad är det här för någonting 

var kommer den ifrån från början finns det något syfte och vem är 

mottagaren då har man redan där tagit upp något från deras vardag och 

diskuterat det istället för att säga att det där är strunt nu ska vi lära oss 

om det här.  

 

Lärare 5 – Ja men jag tycker mycket är i stunden när man håller på (…) 

och då kan man ju prata om var det kommer ifrån, vem är det här och 
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det blir ju ganska mycket i vardagen som kan det här vara sant eller inte 

sant. 

 

Lärare 1 och 5 framhåller att de plockar upp något som har hänt och att det kan leda 

till intressanta diskussioner. Det spontana samtalet betonas då det inte är 

lektionsinnehåll som var påtänkt från början. Diskussionerna kan utgå ifrån 

någonting man läst, hört eller sett. Lärare 2 och 4 är även de inne på det spontana 

samtalet men de exempel de beskriver utgår från incidenter som har inträffat på 

skolan och som är kopplat till elevernas medieanvändning. Diskussionerna blir 

elevnära vilket kan bidra till att främja elevernas intresse och förståelse. Lärare 4 

betonar vikten av att ta elevernas problem på allvar och verkligen skapa tid för 

diskussion istället för att avfärda det med motiveringen att det inte är relevant. 

Lärare 3 var inte lika intresserad av att fånga upp saker som inträffade i skolan eller 

elevernas vardag. Detta motiverades på följande sätt. 

 

Lärare 3 - Jag tycker att det är viktigare att hålla det relevant till deras 

skolgång och vad de kommer behöva använda sig av när börjar på 

högstadiet (…) de här ytliga grejerna som de kanske gör på sin fritid 

tycker inte jag är relevant att stå och prata om. 

 

Lärare 3 – Jag tror att det är viktigare att lära dem källkritik i allmänhet 

och om de väl greppar hur man söker fakta och forskar vad man kan lita 

på (…) så tror jag att de kan applicera det på sin privata 

medieanvändning per automatik … det tror jag men sedan så hade vi ju 

definitivt kunnat diskutera det i skolan om det hjälpte dem. 

 

Lärare 3 anser att den ordinarie undervisningen om källkritik som är en del av 

planeringen är tillräcklig för att eleverna ska kunna använda sig av den i sin vardag. 

Fokus ligger kanske mer på en allmän undervisning som eleverna kommer ha nytta 

av i deras fortsatta skolgång snarare än att involvera saker och händelser som är 

aktuella just nu för eleverna.  

 

 

Film 
 

Trots att en stor del av den undervisning som berörde den vardagliga användningen 

av källkritik inte var planerad utan snarare uppstod till följd av händelser i elevernas 

vardag så framkom det ändå en del undervisning där fokus låg på elevernas vardag.  

Svaren varierade en del men det medium som samtliga lärare använde sig av var 

filmer.  Var filmerna hämtades från kunde variera. En del lärare använde sig av 

filmer som var ämnade för undervisning som exempelvis materialet från ur.se och 

SLI. En annan källa som nämndes var Youtube och då låg lärarnas fokus mer på att 

hitta filmer som de visste var intressanta för eleverna.  
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Lärare 1 – Då visade jag en film eller en serie som var utifrån en tjej 

som skriver en blogg och en annan tjej som startar ett konto på instagram 

och anonymt skriver elaka saker och det blir en jättestor grej i den här 

serien och då känns det som att det ligger ganska nära dem även om 

eleverna kanske inte bloggar så mycket så är de mycket på instagram 

och har råkat ut för fakekonton och det kan ändå göra att de blir lite mer 

försiktiga (…) det är viktigt att ta något som ligger nära dem. 

 

Lärare 1 – Annars är det ju kanske Youtube men där är också youtubers 

så då kan man prata mer om att man kan bli påverkad när man tittar på 

en person som man tycker är bra och då kan man diskutera vad tycker 

den här personen egentligen och stämmer det överens med dina åsikter 

… man vill få dem att förstå att det inte är rätt bara för att en youtuber 

säger det.  

 

Lärare 2 – Vi håller just nu på att titta på en serie på ur.se som heter 

världen online och då finns det ett avsnitt som just handlar om sant eller 

falskt på nätet de är en halvtimme långa och brukar mynna ut i jättebra 

diskussioner. 

 

Lärare 3 – Mina elever älskar att se på film och det finns ju bra filmer 

från ur och sli och sedan går det jättebra att diskutera. 

 

Lärare 4 – Det finns en serie som man kan se på urskola.se ”är det sant” 

och den har vi ju tittat på och den blir ju på deras nivå och det tycker 

dem är jättekul och då kan de också relatera till sådant som de kanske 

har stött på eller kanske tycker är konstigt. 

 

Lärare 5 – Det är kanske inte någon jättegrej det är väl mer att de 

diskuterar klipp så där det här såg jag på Youtube och så blir det en 

diskussion utifrån det. 

 

Samtliga lärare är överens om att använda sig av filmer som de anser ligger nära 

eleverna. Detta stämmer väl överens med det pragmatiska synsättet att eleverna ska 

uppfatta undervisningen som intressant och relevant. Var filmerna hämtas ifrån kan 

variera men gemensamt för samtliga lärare är att det arbete som görs efter filmerna 

är diskussioner i helklass. Ingen av lärarna nämner något om skriftligt arbete till 

följd av filmerna men däremot betonas att diskussionerna blir bra eftersom det är 

ämnen som intresserar eleverna. De två lärare som använder sig av Youtube 

framhåller att avsikten är att få till diskussioner om de filmer som visas där är 

tillförlitliga. 
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Bildanalys 
 

Att arbeta med bilder var en annan metod som nämndes. Arbetssättet som användes 

vid denna typ av undervisning var att eleverna fick undersöka manipulerade bilder. 

 

Lärare 1 - Lättast är ju egentligen instagram för där kan man ta en bild 

och så får eleverna jämföra den, prata om den och diskutera den. 

 

Lärare 4 – Jag har jobbat med manipulerade bilder och det finns ju 

massor av spännande så klart som man kan jobba med och det finns 

hemsidor där de själva kan gå in och titta på bildmanipulation. 

 

Även här skiljer det sig åt gällande var lärarna finner materialet. En lärare använder 

sig av instagram samtidigt som en annan lärare använder sig av sidor som fokuserar 

på bildmanipulation. 

 

 

Exempeltexter 
 

Ytterligare en metod som användes var att eleverna fick läsa och jämföra 

exempeltexter som lärarna hade skrivit. Det förekom att texterna liknade de texter 

som eleverna kanske läser till vardags men det var inte alltid som så var fallet. 

 

Lärare 1 – Det är egentligen att man gör exempeltexter där man tar fram 

och att man diskuterar vad är en blogg är det en säker källa och kommer 

de här nyheterna från en säker källa. 

 

Lärare 3 – Nästa vecka ska jag ge dem information om vatten som ett 

globalt mål och då ska jag ge dem en bloggpost och två vetenskapliga 

texter och så får de avgöra vilken som inte är pålitlig. 

 

Lärare 4 – Senast jobbade vi med en text där de skulle hitta fel och det 

var en väldigt dålig text med mycket reklam och felaktiga fakta och då 

är de ju medvetna om att de aktivt arbetar med källkritik det blir en 

undervisningssituation där fokus verkligen är på källkritik. 

 

Lärare 3 och 4 använder sig av texter där eleverna ska hitta fel. Eleverna får vara 

detektiver där de ska granska texterna och leta efter fakta som inte är pålitliga. Lärare 

1 däremot visar olika typer av texter där eleverna ska diskutera vilka typer av texter 

som är pålitliga respektive ej pålitliga.  
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Undervisningens utmaningar 
 

I arbetet med intervjuerna blev det tydligt att det existerade en del utmaningar i 

samband med undervisningen om källkritik. Det var främst två aspekter som gjorde 

undervisningen om källkritik kopplad till elevernas vardag komplicerad. Den ena 

var bristen på tid kombinerat med en okunskap om elevernas vardagliga 

medievanor. Vid den fenomenografiska analysen uppmärksammades det att dessa 

två aspekter gick in i varandra och därmed kommer de i denna resultatdel vara 

placerade under samma rubrik. Majoriteten av lärarna ansåg att de saknade kunskap 

om vilka medier eleverna använde och de hade inte tillräckligt med tid för att sätta 

sig in i elevernas medievanor. Den andra aspekten var utmaningen med antalet 

medier som förekommer samt att det hela tiden var föränderligt. Något som var 

aktuellt ena dagen är ointressant den nästa. Till att börja med kommer jag dock att 

visa några exempel på utmaningar utifrån den första aspekten.  

 

 

Tidsbrist och okunskap 
 

Lärare 2 – Men källkritik utifrån sociala medier … vad som sägs och 

skrivs där kan man ha en tanke om och det behöver inte vara mellan 

elever det kan vara reklam på instagram eller på snapchat det har jag ju 

inte själv men jag kan tänka mig att det kommer saker där också (…) 

men det är ju mycket som händer efter skolan som man sedan kan ta upp 

här i skolan.  

 

Lärare 2 - Själv är man ju inte riktigt där men man kan ju ändå lyssna 

för de är ju duktiga på att prata om det (…) matsalen, rasterna man går 

alltid och pratar och då lyfter de ibland upp saker.  

 

Lärare 2 känner en viss osäkerhet när det gäller sociala medier samt om det eleverna 

gör i sin vardag men visar ett intresse för vad eleverna gör på fritiden. I samtal 

utanför klassrummet kan en förståelse för elevernas vardagliga medievanor uppstå 

som sedan kan användas för att koppla källkritiksundervisningen till elevernas 

vardag.  

 

Lärare 4 – tiden är så himla knapp så att ofta så kanske man får en tanke 

kring eleverna eller så diskuterar man bara där i det sammanhanget i 

matsalen till exempel som egentligen inte är en lärande situation även 

om det på sätt och vis är det men sedan är det så mycket man ska göra 

och då kanske det hamnar lite i skymundan. 
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Lärare 4 – Just som min arbetssituation ser ut så är det inte jättemycket 

tid eftersom jag inte är klassföreståndare och då blir det att man ofta går 

in och har sitt ämne och sin lektion och så är man inte där sedan. 

 

Även lärare 4 betonar vikten av att använda tiden utanför lektionstid för att få en 

ökad förståelse för vad eleverna gör på sin fritid. Lärare 4 anser dock att det pressade 

tidsschemat medverkar till att det blir svårt att använda sig av detta under lektionerna 

vilket medför att samtalen inte följs upp under lektionstid. Bristen på tid lyfts även 

fram av lärare 5 som gärna hade velat utveckla ämnen som eleverna tar upp men ett 

pressat schema försvårar detta.  

 

Lärare 5 – Ibland så pratar de om saker som jag verkligen inte har någon 

aning om vad det är … att man ska kunna använda det tillsammans i 

undervisningen och gå in i det lite djupare men det är väl som med 

allting annat i skolan att man känner att man har tusen saker att göra och 

inte riktigt är där ännu i alla fall 

 

Lärare 5 – Men sedan är det väl som alltid kan jag tycka att man skulle 

vara bättre på att plocka upp trådarna från ungarna men jag tycker att 

under de här åren som jag har jobbat så har man mer och mer blivit en 

slav under läroplanen på något vis. 

 

 

Digitaliseringen 
 

Lärare 1 – Jag tänker att inom samhällskunskapen där det händer nya 

saker väldigt ofta jämfört med till exempel historian så måste man ju 

vara lite mer källkritisk när det gäller läromedel 

 

Lärare 1 – När jag gick i skolan så pratade vi inte alls så mycket om 

källkritik så det har ju blivit lättare idag att bara få till sig information 

från olika ställen som inte är så underbyggda. 

 

Lärare 1 nämner problematiken med att samhällskunskapen är ett föränderligt ämne 

där man dels behöver vara uppdaterad samtidigt som man är källkritisk mot all den 

nya information som kommer ut. Digitaliseringen har även medverkat till att 

undervisningen har förändrats och undervisningen om källkritik har tagit en allt 

större plats. Mängden information har ökat kraftigt och därmed också information 

som kan komma från tveksamma kanaler. Problematiken med mängden 

desinformation beskrivs även av Lärare 2.  

 

Lärare 2 – Jag tror att man har blivit mer medveten om det själv att det 

finns ju hur mycket desinformation där ute som man kan gå på pumpen 
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på och det finns ju elever som har sagt att så här är det för det har en 

känd youtuber sagt. 

 

Lärare 3 – För mig är det som jag har någon slags inbyggd källkritik 

men barnen är vana vid att allting blir serverat för dem eller att det är 

upplagt för dem (…) dem blir förbannade när de behöver anstränga sig 

… och det är ju en del tänker jag att man måste sätta på hjärnan och ta 

ansvar för det själv. 

 

Lärare 3 lyfter en annan skillnad, nämligen att eleverna idag är vana vid att få allt 

serverat jämfört med hur det var tidigare. Därmed orkar de inte kritiskt granska utan 

de litar på att den information de får ska stämma. Detta är intressant givet den mängd 

av desinformation som finns till följd av digitaliseringen jämfört med tidigare. 

Lärare 4 är också inne på att den snabba utvecklingen försvårar arbetet med att 

undervisa i samhällskunskap och källkritik.  

 

Lärare 4 – Det går ju extremt fort känner jag och digitaliseringen är allt 

på något sätt det är där de är hela tiden och då går det ju väldigt fort och 

de har som sagt en uppsjö av platser där man kan hitta så man kan ju 

inte det som kanske har förändrat sig. 

 

Lärare 4 – Det finns ju inte några exempel på influencers för att det är 

så nytt så då måste du själv diskutera och prata om och se vilka … och 

då kommer man in på massa intressanta diskussioner om pengar, makt, 

följare och likes och hela den biten och är du då inte själv användare då 

blir jag lite stressad och känner att jag måste … jag skaffade snapchat 

till slut för jag kände att jag måste veta vad det är för något.  

 

Lärare 4 pekar också på de utmaningar eleverna utsätts för eftersom de hela tiden 

utsätts olika medier och en mängd information.  

 

Lärare 5 – Det fanns ju datorer men det var ju inte att de hängde på nätet 

på det sättet så det var nästan ingenting … och nu måste man nästan ha 

med det i allt och det finns i ens egens och deras medvetande att ju mer 

bombad man blir desto svårare är det att sålla och veta. 

 

Lärare 5 – Men det känns som att det ändrar sig snabbt och att det är på 

många kanaler som vi inte är inne på lika mycket som barnen så vi skulle 

kanske egentligen behöva veta mer saker eftersom man inte kan hantera 

alla medier fullt ut på barnens nivå.  

 

Lärare 5 – Ja men det har ju blivit otroligt mycket bredare förut då gick 

de och hämtade uppslagsverket som till exempel nationalencyklopedin 
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så fick de låna på biblioteket eller det vi hade valt ut och nu har de 

tillgång till världen i sin hand så det gör det ju mycket svårare för oss 

för man vet ju inte själv alltid om det är sant oavsett hur mycket man 

forskar. 

 

Lärare 5 talar en del om hur digitaliseringen förändrat undervisningen. Mängden 

informationskanaler har ökat kraftigt vilket har medfört att undervisningen har 

förändrats och försvårats eftersom även lärarna kan känna tveksamhet till vilka 

informationskanaler som går att lita på.  

 

 

Diskussion 
 

Detta avsnitt består av två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras och problematiseras de metodval som gjordes vid 

denna studie. I resultatdelen jämför och tolkar jag resultatet från intervjuerna med 

bakgrunden och tidigare forskning. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur lärares undervisning om 

källkritik kan kopplas till elevernas vardag samt att undersöka vilka utmaningar 

lärare anser kan uppstå till följd av denna undervisning. Valet av metod som gjordes 

för denna undersökning var den kvalitativa undersökningen i form av intervjuer. 

Studien avsåg att undersöka vad ett visst antal lärare ansåg om 

källkritiksundervisningen och dess utmaningar. Lärarnas uppfattningar och 

erfarenheter gällande källkritik var det relevanta i denna undersökning. Eliasson 

(2009, s. 27) menar att möjligheten att gå på djupet är en fördel vid användande av 

kvalitativa undersökningar. Detta stämmer väl överens med studiens syfte som är 

att utöka kunskapen om hur källkritiksundervisningen kan genomföras så att den 

kan kopplas till elevernas vardag.  

 

Vid valet av intervjuform ansåg jag det vara viktigt att ha en del färdigformulerade 

frågor samtidigt som det skulle finnas möjlighet att ställa följdfrågor och gå på 

djupet. Eliasson (2009, s. 27) menar att möjligheten att gå på djupet möjliggör en 

större förståelse av ett fenomen. Frågeformuläret som användes vid denna studie var 

rätt så omfattande med en relativt stor mängd frågor. En orsak till detta kan grunda 

sig i att missa något som skulle kunna vara relevant. Genom att använda sig av en 

del färdigformulerade frågor säkras att informanterna kommer diskutera liknande 

ämnen. Hartman (2004, s. 281) menar att en halvstrukturerad intervju innebär att ett 

antal frågor ställs i en viss ordning samtidigt som informanten ska ges möjlighet att 

formulera sig fritt. Vid val av intervju finns det en risk för den så kallade 

intervjueffekten vilket innebär att informanten anpassar sitt svar till något som 



 

27 
 

intervjuaren vill höra eller som är allmänt accepterat. För att undvika detta betonade 

jag inför varje intervju att det inte fanns något rätt eller fel utan det som var intressant 

var informantens åsikter. Jag var även noga med att inte visa vad jag själv ansåg i 

de frågor som ställdes. Trots detta kan det självfallet ha förekommit fall där 

informanten justerar sitt svar för att passa in i den allmänna uppfattningen gällande 

källkritik. I mitt frågeformulär utelämnade jag en direkt fråga om vilka utmaningar 

som tillkom när lärarna undervisade i källkritik. Detta kan ses som en svaghet 

eftersom det inte kan garantera att samtliga informanter besvarade en av studiens 

frågeställningar. Larsen (2009, s. 87) menar att det är av yttersta vikt att ställa de 

frågor som frågeställningen kräver. I mitt frågeformulär hade jag ingen fråga som 

direkt tog upp källkritiksundervisningens utmaningar men jag hade flera frågor som 

förde samtalet in på just utmaningar. Vid samtliga intervjuer kom informanten in på 

utmaningar och detta utan att jag använde mig av frågor som kunde uppfattas som 

ledande. Snarare var det så att majoriteten av informanterna själva lyfte fram att det 

fanns utmaningar med att koppla källkritiksundervisningen till elevernas vardag och 

detta hade förmodligen inte uppnåtts om jag hade använt mig av en direkt fråga 

gällande utmaningar. En färdigformulerad direkt fråga hade möjligtvis kunnat 

resultera i att informanten tror att det måste finnas utmaningar i samband med 

undervisningen och därför svarar något som de tror är ”rätt”. Larsen (2009, s. 87) 

anser att frågorna inte bör ställas på ett sätt som gör att informanten påverkas till att 

svara på ett visst sätt, frågorna får inte vara ledande och det anser jag att jag lyckades 

undvika vid samtliga intervjuer samtidigt som jag fick svar på studiens 

frågeställningar. Larsen menar även att informanterna ska få chansen att ta upp och 

utveckla saker som de anser vara relevanta och detta uppnåddes verkligen vid arbetet 

med studiens andra frågeställning. Det som däremot blev uppenbart vid 

transkriberingarna var att följdfrågorna skiljde sig åt mellan de olika intervjuerna 

samt att vid en del tillfällen hade jag svårigheter med att hålla kvar informanten vid 

ämnet. Jag tror dock inte att detta har haft någon betydelse för studiens resultat.  

 

Urvalet av informanter skedde utifrån ett bekvämlighetsurval där de skolor som 

kontaktades låg geografiskt fördelaktigt för mig. Den första kontakten togs via mejl 

med skolornas rektorer. Några av rektorerna tog lång tid på sig att förmedla vidare 

informationen till lärarna vilket medförde att denna del tog längre tid än förväntat. 

En skola fick jag inte någon kontakt med så antalet intervjuer ändrades från sex till 

fem. Anledningen till att jag inte sökte en ny informant var att jag vid detta tillfälle 

hade transkriberat samtliga intervjuer och de svar jag hade fått ansåg jag var 

tillräckligt för att kunna besvara studiens frågeställningar. Det är svårt att säga om 

antalet informanter eller valet av bekvämlighetsurval kan ha påverkat resultatet men 

givet de förutsättningar som fanns för undersökningen samt hur processen artade sig 

beslutades att fem informanter från fem närliggande skolor var tillräckligt. Det som 

var viktigt för mig i urvalet var att inte intervjua flera lärare från samma skola 

eftersom det då kunde finnas en risk för att de arbetade på samma sätt vilket kunde 

ha försvagat undersökningens reliabilitet. 
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Vid arbetet med inspelningarna och transkriberingen var jag noga med att behålla 

deltagarnas anonymitet. Transkriberingarna genomfördes så tätt inpå intervjuerna 

som möjligt eftersom jag ville ha deltagarnas svar färskt i minnet. Under arbetet med 

den fenomenografiska analysen var jag noga med att följa de punkter som beskrevs 

i Dahlgren och Johansson (2015, s. 167-171). Genom att arbeta på detta sätt lyckades 

jag urskilja olika kategorier som sedan avgränsades till att beröra studiens 

frågeställningar. Jag anser att de olika punkter som användes medverkade till att 

gallra bort sådant som inte tillförde något till undersökningen eftersom de olika 

stegen genomfördes oerhört grundligt.  

 

För att säkerställa studiens tillförlitlighet behöver jag ta hänsyn till validiteten och 

reliabiliteten. Studiens validitet anser jag vara god eftersom den data som har 

samlats in besvarar studiens syfte och frågeställningar. För att uppnå en god validitet 

är det viktigt att undersökningen mäter det som ska mätas (Eliasson, 2018, s. 16), 

förberedelserna är noggrant genomförda (Larsen, 2009, s. 80) samt att 

informanterna får chansen att själva ta upp saker som de anser vara viktiga (Larsen, 

2009, s. 41). Samtliga dessa delar har jag varit noga med att följa och det har 

medverkat till att studiens validitet får anses vara hög.  

 

Studiens reliabilitet har däremot varit svårare att säkerställa. Med reliabilitet avses 

att andra forskare kan genomföra samma undersökning och därefter sedan få samma 

resultat (Larsen, 2009, s. 81). Här kan man diskutera om antalet informanter var för 

få för att säkerställa att en ny undersökning med nya informanter skulle ge samma 

resultat. Mängden följdfrågor kan också ha medverkat till att reliabiliteten 

försvagats. Informanterna fick inte identiska frågor vilket har medverkat till att 

samtalen till vissa delar tog olika riktningar men de frågor som var viktiga för 

studien har ställts till samtliga deltagare och det bidrar till att stärka reliabiliteten. 

Under intervjuerna försökte jag att inte påverka informanterna men det är självfallet 

svårt att avgöra om detta lyckades. Genom att inte ställa ledande frågor kan detta till 

stora delar undvikas så jag var noga med att inte ställa frågor som kunde leda till att 

informanterna försökte svara på ett allmänt accepterat sätt. Larsen (2009, s. 81) 

anser även att reliabilitet innefattar hur man tar till vara på samt hanterar den 

information man erhåller och det har jag genom hela arbetet varit mycket noga med. 

All data har namngivits, transkriberingarna numrerades och när de sedan klipptes ut 

under den fenomenografiska analysen numrerades och sorterades de med hjälp av 

färger. Detta har medverkat till att säkerställa att jag inte har blandat ihop något av 

det som har kommit fram i intervjuerna. Samtliga steg som har genomförts vid 

insamlingen av empiri har beskrivits noggrant i detta arbete. Tar man samtliga dessa 

aspekter i beaktning anser jag att denna studies tillförlitlighet kan ses som relativt 

hög. 
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Resultatdiskussion 

 

Denna resultatdiskussion har delats in i fyra delar. Den första fokuserar på 

undervisningens relevans, den andra på de utmaningar som lärarna beskrivit och den 

tredje behandlar de undervisningsmetoder som togs upp av lärarna. Den avslutande 

delen syftar till att synliggöra undersökningens resultat utifrån det teoretiska 

perspektiv som har använts vid arbetet med denna studie.  

 

 

Relevans 
 

Enligt kursmaterialet till ämnet samhällskunskap (Skolverket, 2018, s. 224) medför 

digitaliseringen både möjligheter och utmaningar. Eleverna ska utveckla förmågan 

att kritiskt granska samhällsfrågor samt hur man hanterar information i vardagslivet. 

Även Nygren (2018, s. 63) framhäver de möjligheter och utmaningar som följer med 

digitaliseringen. För att klara av den mängd information som eleverna möts av måste 

förmågan att granska information få chansen att utvecklas genom övning. Skolan 

har en viktig roll att leda eleverna i en tid då man hela tiden är mottaglig för detta 

informationsflöde. Dessa åsikter delades även av de lärare som deltog i studien. 

Samtliga lärare menade att det var viktigt att källkritiksundervisningen kunde 

kopplas till elevernas vardag. Förklaringarna till varför det var viktigt varierade 

dock. Lärare 2 och Lärare 5 menade att närheten till elevernas vardag var viktig i 

samtliga moment och inte endast inom undervisningen om källkritik. Lärare 1 och 

Lärare 4 lyfte fram att genom att koppla undervisningen till elevernas vardag så 

upplevdes det mer relevant och intressant för eleverna just nu. Lärare 1 anser till och 

med att elevernas välmående stärks om de utvecklar förmågan att kritiskt granska 

de medier de utsätts för dagligen. Om det liv som eleverna lever och den information 

de möter diskuteras i klassrummet så upplevs det som mer viktigt av eleverna och 

därmed menar lärarna att chansen är större att eleverna tar till sig undervisningen.  

Dessa åsikter stämmer väl överens med den pragmatiska ansats som detta arbete 

utgår ifrån. Lärare 3 däremot betonar främst det livslånga lärandet, att det de lär sig 

nu kommer de ha användning av när de kommer ut i samhället och får rösta 

exempelvis. Trots att kopplingen till elevernas vardag framställs som ytterst 

relevant, både av de lärare jag samtalat med samt i den forskning som behandlar 

källkritiksundervisning så visar Skolinspektionens (2018, s. 6) undersökning att 

undervisningen om källkritik varken är anpassad till de digitala medier som används 

i dagens moderniserande samhälle eller till elevernas vardag. Vad detta kan bero på 

tydliggörs till viss del efter sammanställningen av de intervjuer som gjordes med 

lärarna.  
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Utmaningar 
 

Trots att lärarna betonade vikten av att koppla källkritiksundervisningen till 

elevernas vardagliga medieanvändning var det aspekter som försvårade detta arbete. 

En del som lyftes fram var bristen på tid vilket medförde att lärarna inte utvecklade 

tillräcklig kunskap om elevernas vardag. Om de ändå lyckades få en inblick i 

elevernas vardagliga medieanvändning så var det inte säkert att tiden räckte till för 

att arbeta med detta i klassrummet. Utöver känslan av tidsbrist samt avsaknad av 

kunskap om elevernas vardagliga medievanor uppmärksammades ytterligare en 

utmaning av lärarna. Det som lyftes fram var utmaningen med det föränderliga 

samhället och digitaliseringen i kombination med de krav på aktualitet som 

undervisning om samhällskunskap och källkritik består av. Lärare 1 menar att 

eftersom det hela tiden sker nya saker inom samhällskunskapen så blir det svårare 

att veta vilka material man kan använda. Lärare 5 förstärker denna bild genom att 

påtala att förändringarna är ständigt pågående och det medför att det som lärare är 

svårt att hänga med i det som är aktuellt för eleverna. Eleverna har tillgång till en 

enorm mängd information och detta menar Lärare 5 försvårar arbetet även om man 

verkligen anstränger sig för att följa med. Vänder man tillbaka till de utmaningar 

som tas upp i litteraturen gällande undervisningen om källkritik så är det främst den 

digitala utvecklingen och bristen på kunskap hos lärarna som berörs.  

 

Alexandersson och Davidsson (2016, s. 41) anser att undervisningen som behandlar 

förmågan att hantera information som ständigt förändras är en av skolans allra 

viktigaste uppgifter. Skolinspektionens (2018, s. 6) undersökning visar dock att 

undervisningen i skolan inte är anpassad till det föränderliga samhälle vi lever i. En 

anledning till detta kan möjligtvis härledas till en osäkerhet bland lärarna gällande 

undervisningen om källkritik. Enligt Skolinspektionens (2018, s. 11) undersökning 

anser 4 av 10 lärare att de har ett stort behov av kompetensutveckling när det handlar 

om undervisningen av källkritik. Just osäkerheten kring undervisningen om 

källkritik, främst den som ska kopplas till elevernas vardag, är som jag beskrivit 

tidigare påtaglig i de samtal som genomförts under arbetet med denna studie. 

Skolinspektionens (2018, s. 29) rapport framhåller vikten av att ta reda på elevernas 

vardagliga medievanor för att kunna säkerställa att den undervisning om källkritik 

som genomförs verkligen är relevant för eleverna. Lärarna som deltog i studien 

ansåg också att det var viktigt att ha en kunskap om elevernas medievanor. Men om 

tiden inte räcker till och lärarna saknar kunskap om de olika medier som eleverna 

använder, hur ska de då kunna anpassa undervisningen till elevernas vardag? Den 

elevenkät som Skolinspektionen (2018, s. 30) har genomfört visar att fyra av tio 

elever anser att den undervisning som bedrivs inte är anpassad efter dem. Baserat på 

de svar som lärarna gav så finns intresset för att anpassa undervisningen om 

källkritik till elevernas vardag men de utmaningar som berörts i denna del försvårar 

det arbetet. Sedan kan det vara så att lärarna vid vissa tillfällen berör källkritik utan 
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att anse sig undervisa om det men eftersom det inte var något som diskuterades 

under intervjuerna kan denna studie inte värdera om eller hur ofta det sker. 

 

 

Undervisningen 
 

Det som lärarna framhåller som viktigt för att stärka kunskapen om elevernas 

medievanor är de samtal som sker med eleverna, främst utanför lektionstid. 

Majoriteten av lärarna anser samtalen vara det främsta redskapet när det handlar om 

att öka medvetenheten om elevernas medievanor. Samtalen kan uppstå i matsalen 

såväl som i klassrummet men gemensamt för dessa samtal är att de sker spontant. 

Ibland kan det vara saker som har inträffat som behöver tas upp och ibland kan 

samtalen utgå ifrån ett intresse hos lärarna att stärka kunskapen om elevernas 

vardag. Dessa samtal kan till stora delar uppkomma inom undervisningen om 

källkritik men det ställer stora krav på att lärarna kan lägga den tid och energi som 

krävs för att kunna följa med i elevernas vardagliga medievanor, något som får ses 

som en förutsättning för att kunna koppla källkritiksundervisningen till elevernas 

vardag. 

 

Samtal med eleverna kan även fungera som en undervisningssituation. 

Alexandersson och Davidsson (2016, s. 43) anser att mer regelbundna samtal skulle 

stärka elevernas förmåga att kritiskt granska information på internet. I 

undersökningen Svenskarna och internet (Alexandersson & Davidsson, 2016, s. 41) 

låg fokus främst på hur ofta man inom undervisningen samtalar om källkritik. 

Undersökningen visade att 18 procent av eleverna ansåg att de gjorde det varje vecka 

och 89 procent menade att de gjorde det mer sporadiskt. Majoriteten av lärarna lyfter 

också fram samtalen som en väl fungerande undervisningsmetod. Den främsta 

fördelen som lyfts fram är att samtalen ofta är elevnära vilket leder till att eleverna 

uppfattar diskussionerna som intressanta och relevanta. Undervisningen ska 

medverka till att öka elevernas kunskap om hur man agerar ansvarsfullt vid 

användandet av digitala medier (Skolverket, 2018, s. 224) och elevnära diskussioner 

om källkritik kan medverka till att stärka detta. Utöver den undervisning om 

källkritik som består av samtal beskrev lärarna ytterligare ett antal metoder. Det man 

kan se vid en jämförelse mellan litteraturen och de metoder som lärarna använde är 

att de till stora delar liknar varandra. 

 

Den metod som samtliga lärare använder sig av är filmer. Det kan vara filmer om 

källkritik från exempelvis ur.se såväl som filmer från Youtube där eleverna får 

diskutera om källan är pålitlig. Det som samtliga lärare eftersträvar, oavsett om 

filmen är hämtad från Youtube eller ur.se, är att filmen ska vara elevnära eftersom 

chansen till intressanta diskussioner då är större. Lärare 4 menar att en serie på ur.se 

är på elevernas nivå och därför mynnar det ut i intressanta diskussioner samtidigt 

som lärare 5 beskrev att de kunde se ett klipp på Youtube som de sedan kunde 
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diskutera. Den tidigare forskning som har gjorts fokuserar dock inte helt på 

filmvisning som undervisningsmetod även om det ändå förekommer. Bland annat 

så visar Skolinspektionens (2018, s. 29-30) granskning att var tredje skola anpassar 

sig till elevernas vardagliga medievanor och bland annat Youtube används då 

frekvent. Av de lärare som deltog i studien var det endast Lärare 3 som inte 

involverade elevernas vardagliga medievanor i sin undervisning. Lärare 3 grundade 

detta på att källkritiksundervisningens främsta uppgift var att förbereda eleverna för 

de utmaningar som kan komma senare i livet. Övriga lärare var mer intresserade av 

att koppla undervisningen till elevernas nuvarande vardag. Lärare 3 menade att om 

eleverna lärde sig grunderna så skulle de sedan kunna applicera detta till deras 

vardagliga medieanvändning. 

 

En brist som uppmärksammades i Skolinspektionens (2018) granskning var att 

undervisningen om källkritik inte innefattade kritisk granskning av bilder. 

Långström och Virta (2011, s. 151-153) lyfter fram analys av bilder som ett utmärkt 

sätt att öva sitt kritiska förhållningssätt. Trots detta lyser denna undervisningsform 

med sin frånvaro enligt Skolinspektionens undersökning. Av de lärare som deltog i 

studien berättade två stycken att de regelbundet använde sig av granskning av bilder 

när de undervisade om källkritik. Lärare 1 ansåg att instagram var mest fördelaktigt 

eftersom det var ett medium som eleverna var bekanta med. Lärare 4 däremot 

använde sig av hemsidor som var avsedda för granskning av bilder. Den avslutande 

undervisningsmetoden som beskrevs av lärarna var att arbeta med exempeltexter 

även om själva utförandet kunde skilja sig åt. Lärare 1 och 3 tog fram egna 

exempeltexter där eleverna fick diskutera om texterna var pålitliga eller inte. Lärare 

4 däremot använde sig av texter som vimlade av fel och där eleverna fick agera 

detektiver. Arbete med texter framhävs inte i de granskningar som har genomförts 

men Långström och Virta (2011, s. 151-153) menar att arbete med texter är en 

effektiv undervisningsmetod.  

 

 

Koppling teori och resultat 
 

Säljö (2015, s. 73) menar att pragmatismens bärande idé är att det eleverna lär sig i 

skolan ska ha betydelse i deras liv och vardag. Ser man på lärarnas svar kan man 

konstatera att majoriteten ansåg att kopplingen till elevernas vardag var ytterst 

relevant. Fem av sex lärare fokuserade på att hitta undervisningsmetoder som låg 

nära elevernas vardag. Fokus låg på att använda sig av metoder som kunde kopplas 

till det liv och den vardag som eleverna befinner sig i just nu och detta stämmer väl 

överens med pragmatismens syn på undervisning. Den metod som främst lyftes fram 

var de spontana samtalen som behandlade ämnen som eleverna ansåg vara 

intressanta. Ett flertal lyfte fram att fler elever blev delaktiga om det var 

diskussionsämnen som var en del av elevernas vardag. En del lärare använde sig 

även av medier som de var medvetna om att eleverna använde i sin vardag. Detta 
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medför att eleverna får lättare att överföra kunskapen de erhåller i skolan till deras 

vardag. Enligt Dewey (2004, s. 19) ska de utmaningar som eleverna utsätts för i 

skolan kunna kopplas till problem som de kan möta i samhället. Genom att lärarna 

använder sig av verktyg som eleverna har till vardags blir det lättare för eleverna att 

applicera undervisningen i skolan till vardagen.  Pragmatismens syn på kunskap 

utgår från att det vi lär oss ska kunna användas i vardagen och detta stämmer väl 

överens med den utgångspunkt som legat till grund för denna studie. Både 

pragmatismen och denna studie genomsyras av kopplingen mellan undervisning och 

elevernas vardag. Det som denna studie även visar är att trots att majoriteten av 

lärarna strävar efter att koppla undervisningen till elevernas vardag försvåras arbetet 

av utmaningar såsom digitalisering, tidsbrist samt brist på kunskap. Som tidigare 

nämnts har den ämnesdidaktiska grunden genomsyrat arbetet eftersom studien har 

undersökt hur lärare kan undervisa om källkritik kopplat till elevernas vardag samt 

vilka utmaningar som då medföljer.  

 

 

Slutsats 
 

Studiens resultat visar att det finns en hel del användbara undervisningsmetoder men 

också att det krävs en hel del av lärarna för att lyckas koppla 

källkritiksundervisningen till elevernas vardag. Digitaliseringens intåg har 

självfallet öppnat upp nya möjligheter för lärarna men det har också medverkat till 

att försvåra undervisningsarbetet och denna bild förstärks av lärarna i studien. 

Lärarna strävar efter att vara elevnära när de undervisar om källkritik men det arbetet 

försvåras eftersom ämnet är så föränderligt samtidigt som det är svårt att finna tid 

till att få en inblick i hur elevernas medievanor ser ut. Trots dessa utmaningar lyckas 

lärarna skapa elevnära undervisningstillfällen, främst genom samtal där elevernas 

erfarenheter och upplevelser berörs. Eftersom diskussionerna utgår från elevernas 

erfarenheter är chansen större att undervisningen upplevs relevant och intressant. 

Utöver samtal och diskussioner om källkritik används även andra metoder med 

avsikten att stärka elevernas källkritiska förmåga. Exempel på metoder som används 

är filmer med efterföljande diskussioner, granskning av bilder samt granskning av 

texter. Med andra ord lyckas ändå lärarna till stora delar hitta kopplingar mellan 

undervisningen om källkritik och elevernas vardag trots de utmaningar som ändå 

existerar.  
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Bilaga 1 
 

Information om studie gällande undervisning om källkritik inom 

samhällskunskapsämnet 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka undervisningen om källkritik inom 

samhällskunskapsämnet i relation till elevers vardagliga medieanvändning. Enligt 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska elever 

kunna hantera samhällsinformation i skolan såväl som i deras vardagliga liv. 

Tidigare forskning visar emellertid att undervisningen om källkritik till stora delar 

inte är anpassad till elevernas vardag. En klar majoritet av eleverna använder 

internet regelbundet men begreppet källkritik associeras nästan uteslutande till 

skolan. Därför vänder jag mig till dig som undervisar samhällskunskap i årskurs 4-

6 för att få ta del av din kunskap om hur undervisningen om källkritik kan anpassas 

till elevernas vardag. 

 

Den metod som kommer användas är intervjuer med ett antal lärare som undervisar 

samhällskunskap i årskurs 4-6. Intervjuerna kommer spelas in och därefter 

transkriberas och varje intervju beräknas ta 45-60 minuter. Vid arbetet med 

undersökningen kommer samtliga namn vara fingerade för att säkerställa 

deltagarnas anonymitet. Materialet kommer att förvaras så att inga obehöriga kan få 

tillträde men det kommer vara tillgängligt för handledare samt examinator. I 

samband med att arbetet godkänns kommer materialet förstöras. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Den kommer 

att finnas tillgänglig i sin helhet via Diva Portal: http://www.divaportal.org  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Visby 2019-01-31 

 

Student    Handledare 

Mikael Rynell   Karen Stormats 

h13mikry@du.se   kso@du.se 

073-9437784    023-778274 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 
Bakgrund 

Fråga om namn, ålder samt antal år som lärare inom samhällskunskap.  

 

Källkritik 

Anser du att undervisningen av källkritik är relevant? Varför/varför inte? 

Hur arbetar du med att lära ut källkritik? 

Har digitaliseringen haft någon inverkan på hur din undervisning av källkritik 

ser ut? 

Skiljer sig undervisningen av källkritik inom samhällskunskap jämfört med 

hur undervisningen ser ut i andra ämnen? 

Har undervisningen av källkritik en egen del i din planering eller lärs det ut i 

samband med andra moment? 

Har din bild av undervisningen av källkritik förändrats genom åren? 

Hur ofta samtalar ni i klassrummet om källkritik? 

 

Koppling till vardag 

Hur kan undervisningen av källkritik överföras till elevernas vardag anser du? 

Anser du det vara relevant att undervisningen av källkritik kan kopplas till 

elevernas vardag? 

Anser du det vara relevant att känna till elevernas vardagliga medievanor. Hur 

gör du för att ta reda på dessa. Använder du den informationen i din 

undervisning? 

Koppling lgr 11 med vardag kontra inom skolan. Väver du in båda delar eller 

skiljer sig undervisningen åt om tanken är att det ska appliceras till elevernas 

vardag? 

 

 

 

 

 


