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Abstract: 
Den här studien har som syfte att undersöka hur lärare i årskurs ett till tre beskriver att de 
förhåller sig till undervisningen i källkritisk informationssökning i digitala miljöer. Lärarnas 
inställning till undervisning i källkritisk informationssökning har undersökts genom 
semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats ur ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. 
Studien är viktig då forskningen på området visar att barn i allt yngre åldrar idag har tillgång 
till ett enormt informationsflöde genom internet. Samtidigt som informationsmängden ökar så 
ökar kraven på informationskonsumenten. Forskningen visar att undervisningen om digital 
källkritik idag är bristfällig samt att elever många gånger har svårigheter att bedöma källors 
trovärdighet. Elevers digitala källkritiska nivå varierar kraftigt. Samtidigt visar forskningen att 
elevens förmåga att förhålla sig till digital text korrelerar med elevens läsförståelse. Resultaten 
visar att lärarna har en mycket samstämmig inställning till både vad källkritik är samt vad de 
vill uppnå med undervisningen. Då elever många gånger har bristande läs- och skrivkunskaper 
i de tidiga årskurserna så startar flera av lärarna undervisningen under lågstadiets senare del. 
Lärarnas målsättning är att eleverna utvecklar en förståelse för vikten av ett källkritiskt 
förhållningssätt och ett kontinuerligt reflekterande. 
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1 Inledning 
Få ämnen genomsyrar dagens samhällsdebatt så mycket som information, och då kanske 
framförallt hur vi som samhälle ser på information. Uttryck som alternativa fakta, fake news 
och faktaresistens har kommit att bli högaktuella och används som vapen för att i politiska 
syften misskreditera motståndarens argument. Information har kanske mer än någonsin blivit 
en maktfaktor där den som kontrollerar informationsflödet även kontrollerar vad som anses vara 
sant och riktigt. Ytterligare en aspekt som i allra högsta grad påverkar hur vi konsumerar 
informationen är den rasande takt i vilken traditionella analoga informationsförmedlare som 
exempelvis böcker och tidningar ersätts med digitala informationskällor. I takt med att det 
tryckta ordet i allt större utsträckningen bytt plattform, så ökar även kraven på 
informationskonsumenten. Källkritik är en egenskap som kommit att bli avgörande för att en 
individ skall kunna navigera dagens överflöd av information utan att falla offer för 
missinformation och opålitliga källor förankrade i egenintressen. 
 
I kursplanens (Lgr11, 2019, s. 257-268) centrala innehåll för ämnet svenska poängteras att 
eleverna skall lära sig hantera texter i digitala miljöer. Det förväntas även att eleverna lär sig 
informationssökning i så väl böcker och tidskrifter som webbplatser och sökmotorer. Eleven 
skall även tränas i källkritik i relation till hur innehållet i en text påverkas av dess avsändare. 
Vikten av dessa aspekter blir tydliga då en av fem punkter som tas upp under rubriken förmågor 
för svenskämnet just handlar om förmågan att både söka och värdera information från olika 
källor. 
 
Statens medieråd (Ungar & medier 2019, 2019) har på uppdrag av regeringen undersökt barn 
och ungas mediavanor. De visar att i stort sett samtliga barn och ungdomar idag har tillgång till 
tv och internet. 71 % av svenska nioåringar har tillgång till egen smart mobil, vilket har ökat 
från 37 % år 2012. I åldrarna tretton till arton så har näst intill på 100 % tillgång till egen smart 
mobil. I takt med att mobilanvändandet ökar så minskar även läsandet av böcker och tidningar 
samt att mediekonsumtionen i högre grad flyttar från traditionell media till att ske via internet. 
Vikten av källkritik och mediekunnighet blir även tydlig då det i budgetpropositionen (Digital 
satsning på biblioteken för stärkt källkritik, 2017) för 2018 gjordes en källkritiksfrämjande 
satsning i vilken regeringen tillförde totalt 75 miljoner kronor där 25 miljoner kronor per år 
skall fördelas under 2018-2020. Kungliga biblioteket skall ges möjlighet att stötta regionala 
biblioteksverksamheter i deras arbete för tillgänglig kunskap i syfte att öka den digitala 
kompetensen och främja källkritik. Även Skolverket lägger stora resurser på att öka både 
medvetenheten och kompetensen kring källkritik, hos såväl lärare som elever. På Skolverkets 
hemsida finns en stor mängd material på ämnet. Allt från guider för lärare, till checklistor för 
elever. Det finns material för att introducera ämnet så tidigt som i förskoleklass. På Skolverkets 
lärportal, kan lärare hämta såväl lektionsförslag som fortbildning som behandlar ett antal olika 
delar gällande digital kompetens, källkritik och digitalisering. 
 
Pilgrim, Vasinda, Bledsoe & Martinez (2019) visar att det är de yngre barnen som har svårast 
att bedöma trovärdigheten hos källor på internet. Samtidigt visar Statens medieråd (Ungar & 
medier 2019, 2019) att näst intill samtliga barn och ungdomar i Sverige har tillgång till internet. 
Från nio års ålder har ungefär 70 % av barnen en egen smarttelefon vilket innebär konstant 
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tillgång till ett enormt informationsflöde. När elever söker information på internet så ligger 
enligt Coiro, Coscarelli, Maykel & Forzani (2015) fokus många gånger mer på att innehållet 
skall vara rätt än på trovärdigheten hos källan. Tseng (2018), Limberg (2003) och Enochsson 
(2001) uppmärksammar alla nivåskillnader hos elever i deras förmåga att förhålla sig till 
informationen de hittar. Elevernas reflektionsnivå varierar kraftigt från att oreflekterat nöja sig 
med första sökträff till att kritiskt ställa olika källor mot varandra. Annars passiva konsumenter 
av information kan dock enligt Tseng (2018) tränas att på ett mer reflekterat sätt förhålla sig till 
den om det ges som specifik uppgift. Limberg (2003) och Enochssons (2001) menar även att 
elevens förmåga att förhålla sig till information avspeglas i den nivå av lärande som eleven 
uppnår. Samtidigt visar både Rasmusson (2014) och Mangen, Walgermo & Brønnick (2013) 
att elevers läsförståelse försvåras av läsning i digitala medier då det både kräver fler och andra 
färdigheter än läsning på papper. 
 
Statens medieråd (Källkritik — en utmaning, 2019) menar att det idag ställs stora krav på den 
enskilde mediekonsumenten.  De menar att den stora utmaningen eleverna möter inte ligger i 
att finna information, utan att finna tillförlitlig och korrekt information. Eleverna möter idag ett 
informationslandskap i vilket vem som helst offentligt kan publicera såväl bild som text. En 
stor mängd av de sidor som elever riskerar att stöta på har bakom en seriöst och trovärdig fasad 
ett innehåll som många gånger är falskt eller hårt vinklat. Problemet ligger då i att undervisa de 
allra mest sårbara, våra yngsta elever, så att de utvecklar förmågan att på egen hand navigera 
och bedöma trovärdigheten hos dessa medvetet vilseledande källor.  
 
Det är enligt mig tydligt att undervisningen i dagens skola inte fungerar optimalt. Behovet av 
åtgärder blir enligt mig tydligt genom det omfattande utvecklingsarbete Skolverket och Statens 
medieråd bedriver. Skolverkets satsning Guide för källkritik för lärare (2019) skriver att långt 
ifrån alla lärare arbetar med källkritik. De menar att en av tre lågstadielärare inte undervisar 
sina elever i källkritik på internet. Av den anledningen har Skolverket via sidan publicerat en 
stor mängd hjälpmedel för lärare. Det innefattar såväl färdigt material i form av guider och 
planscher som tips och råd, som övningar, kurser och informationsfilmer. Förutom det så 
erbjuds även utbildning för lärare. Skolverkets rapport Digital kompetens i förskola, skola och 
vuxenutbildning (2019) som följt upp den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 
visar att endast två av tio lärare i lågstadiet uppger att de använder digital teknik och digitala 
verktyg för att utveckla undervisningen samt att en tredjedel av lärarna i lågstadiet inte 
undervisar alls i källkritik på internet. Den visar även att andelen lärare som arbetar för att stärka 
elevens kompetens i att källkritiskt granska information på internet är betydligt lägre i lågstadiet 
än på mellan- och högstadiet. Statens medieråd erbjuder genom satsningen MIK för mig (2020) 
utbildning inom medie- och informationskunnighet för både vuxna och barn. MIK för mig 
erbjuder utbildningsmaterial kopplat till läroplanen i svenska, samhällskunskap och historia för 
att underlätta för lärare. Statens medieråd vill genom satsningen även försäkra att lärare 
använder relevant och uppdaterat material. För att lyckas med det beskriver Statens medieråd 
att MIK för mig är levande utbildningsverktyg som hela tiden fylls på, utvecklas, omformas och 
revideras för att ständigt vara relevant 
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2 Syfte och frågeställningar 
Vikten av digital kompetens och källkritiskt kunnande är enligt mig svår att förneka. Samtidigt 
visar Skolinspektionen (Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och 
samhällskunskap: Årskurs 7-9, 2018) på brister i undervisningen när det kommer till källkritik 
och informationssökning, då en tredjedel av skolorna uppger att de inte inkluderar 
informationssökning i svenskundervisningen. Att en så stor andel lärare inte undervisar i ett så 
pass viktigt ämnesinnehåll som källkritisk informationssökning och mediekunnighet målar inte 
upp någon ljus bild för svenska elevers möjligheter att på ett tillfredsställande vis navigera det 
nya informationssamhället. Skolan har därför en viktig roll när det kommer till att rusta eleverna 
med de verktyg de behöver. Därför ämnar den här studien undersöka hur lärare beskriver att de 
arbetar med sina elever för att förbereda dem för ett allt mer digitaliserat informationssamhälle. 
Den här rapporten kommer att undersöka användandet av digitala miljöer och hur lärare 
förhåller sig till dem i sin undervisning i svenskämnet i arbetet med informationssökning och 
källkritik med syfte att skapa en djupare förståelse för lärarnas förhållningssätt. 
Förhoppningsvis kommer dessa insikter att förbättra förutsättningarna för framtidens 
undervisning inom källkritisk informationssökning i digitala medier. 
  
Elever i årskurs ett till tre har många gånger limiterade läs- och skrivkunskaper. Trots det så 
innehåller det centrala innehållet i läroplanen för svenska för årskurs ett till tre formuleringar 
som: ”Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.” (Lgr11, 2019, s. 259) och 
”Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på 
internet.” (Lgr11, 2019, s. 259). En av fem förmågor som efterfrågas är just att: ”söka 
information från olika källor och värdera dessa.” (Lgr11, 2019, s. 259). Hur beskriver lärare hur 
de gör och vad de anser viktigt för att undervisa elever som inte alltid är läs- och skrivkunniga 
i källkritisk informationssökning i digitala medier? 
 
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att skapa kunskaper om hur lärare beskriver att 
de förhåller sig till undervisning i källkritisk informationssökning i digitala medier i 
svenskämnet för årskurs ett till tre för att stärka elevens källkritiska kompetens. För att 
undersöka syftet så ämnar den här studien besvara följande frågor:  

• Hur beskriver lärarna att de arbetar i undervisningen i källkritisk informationssökning i digitala medier? 
• Vad anser lärarna är viktigt för att stärka elevens kompetens i källkritisk informationssökning i digitala 

medier? 
 

3 Bakgrund 
Syftet med studien är att få kunskap om hur några lärare förhåller sig till undervisning i 
källkritisk informationssökning i digitala medier. Det här kapitlet ämnar ge en bild över de 
förutsättningar som råder för dagens elever i relation till informationssökning, källkritik och 
undervisning. Kapitlet avslutas med ett avsnitt i vilket studiens relevans förklaras.  
 
3.1 Informationssökning 
Enligt läroplanen för svenska för årskurs ett till tre (Lgr11, 2019, s. 259) bör elever utveckla 
förmågan att söka information i såväl analoga som digitala medier. Det är dock inget som sker 
uteslutande i skolan. Elever idag har även på fritiden tillgång till internet. 70% av dagens 
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nioåringar har idag tillgång till en egen smarttelefon, en siffra som kraftigt ökar ju längre upp i 
åldrarna barnen kommer. Samtidigt har näst intill 100% av barn och ungdomar i Sverige 
tillgång till internet enligt Statens medieråd (Ungar & medier 2019, 2019). Kombinationen av 
hög informationstillgång och ett sökbeteende som premierar relevant innehåll framför 
trovärdighet (Coiro, Coscarelli, Maykel & Forzani, 2015) öppnar upp för en generation elever 
som riskerar blind acceptans av den information de ställs inför. Skolan får därför en viktig roll 
i dessa elevers inställning till informationssökning. Det går det enligt Tseng (2018) att träna 
elever som annars passivt och oreflekterat konsumerar information till att inta ett mer reflekterat 
informationssökande om undervisningen utformas på ett vis som premierar det. 
 
Att söka information i digitala medier innebär många gånger utmaningar som inte på samma 
sätt förekommer analogt. Nordmark (2018, s. 10-11) understryker vikten av att eleven tränas i 
de skillnader som informationssökning digitalt gentemot analogt presenterar. Eleven behöver 
även guidas i att formulera en tydlig sökfråga där hen specificerar vad som eftersöks. Sökfrågan 
dikterar sedan elevens val av både källor och sökord. Både källor och sökord bör producera 
lagom många och framförallt relevanta träffar. Nordmark (2018, s. 10-11) är tydlig med vikten 
av tidliga stödstrukturer genom hela sökprocessen samt att eleven redan från början tränas i att 
både ange källan så väl som kritiskt granska den. 
 
3.2 Källkritik 
Källkritik är ett verktyg för att systematiskt bedöma om information som förmedlas är riktig 
och sann. Svårigheten att bedöma trovärdigheten på internet ökar i samma takt som enkelheten 
för vem som helst att publicera material. Några bedömningskriterier som hjälper läsaren att ta 
ställning till en webbsidas trovärdighet är vem som är författare, syftet till publicering, om sidan 
är aktuell, om sidan är faktagranskad och godkänd, om författaren uppger sina källor och säger 
andra källor samma sak (Guide för källkritik för lärare, 2019). Enligt Pilgrim, Vasinda, Bledsoe 
& Martinez (2019) är det de yngre barnen som möter störst utmaningar i granskandet av det 
ökande flödet av tvivelaktig information, då de har svårast att bedöma trovärdigheten hos källor 
på internet. Det innebär att de behöver tränas i källkritiskt tänkande redan i skolans tidiga år då 
de flesta redan när de börjar skolan är aktiva på internet. 
 
En stor del elever förhåller sig till information på internet på ett sådant vis att innehållets 
relevans för sammanhanget blir huvudfokus. Det medför att eleven många gånger accepterar 
resultat som ger eftersökt information oberoende av källan trovärdighet (Coiro, Coscarelli, 
Maykel & Forzani, 2015). Nivån på elevers digitala källkritiska informationssökning spänner 
över ett spektrum som kraftigt varierar från att oreflekterat nöja sig mer första sökträff till att 
kritiskt ställa olika källor mot varandra. Tseng (2018), Limberg (2003) och Enochsson (2001) 
uppmärksammar den här typen av nivåskillnader hos eleverna. 
 
Det är dock inte endast elevens inlärningsnivå och förståelse som påverkas av kompetensen 
inom källkritisk informationssökning i digitala medier. Samuelsson (2014) har i en studie funnit 
ett samband mellan kompetensen i digitala källkritiska informationssökning och val av 
utbildningsnivå. Elever som har lägre kompetens inom området tenderade i högre utsträckning 
att söka sig till mindre akademiska utbildningar. 
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3.3 Undervisning 
Skolinspektionen har i rapporten Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och 
samhällskunskap, Årskurs 7-9 (2018) granskat kvalitén på undervisningen om källkritiskt 
förhållningssätt till digitala och andra källor på 30 av landets skolor. Rapporten 
uppmärksammar att undervisningen om källkritik i relation till analoga medier fungerar väl. 
Däremot är undervisningen om källkritik i relation till digitala medier inte uppdaterad, vilket 
innebär att eleverna inte undervisas om sådant som är utmärkande för digitala medier. Att 
eleverna inte på ett adekvat vis undervisas i källkritisk informationssökning i digitala medier 
går emot vad som skrivs i kursplanen i svenska (Lgr11, 2019, s. 257-268) som understryker att 
undervisningen skall möjliggöra för eleven att utveckla förmågan att kommunicera i digitala 
miljöer med interaktiva och föränderliga texter. De ska även ges möjlighet att utveckla 
förmågan att söka och kritiskt värdera information från olika källor. Kraven som i årskurs ett 
till tre är relativt låga ökar vid varje följande skolstadium. Progressionen ställer stora krav på 
att eleven ges en stabil grund och redan tidigt tillåts träna och utveckla sina källkritiska digitala 
informationssökningsförmågor. 
 
Förutsättningarna för undervisning har förändrats i takt med att digitala verktyg introduceras. 
Samtidigt finns ett samband mellan elevens lärande och dess förmåga att söka och värdera 
information. Dagens undervisning tenderar att fokusera kring trovärdighetsbedömningar av 
förvalda hemsidor (Alexandersson & Limberg 2012), där informationssökningsaspekten ges en 
sekundär roll till förmån för källkritik. Trots att båda är viktiga egenskaper. Den digitala 
källkritikundervisningen saknar ofta kontext, vilket medför att eleverna inte ges en förståelse 
för de samband och bakomliggande krafter som många gånger är ansvariga för det som 
publiceras på internet (Carlsson & Sundin 2018). 
 
4 Tidigare forskning 
I det här kapitlet redogörs för litteratursökningsprocessen samt relevant forskning kring 
källkritisk informationssökning i digitala medier. För att skapa en förståelse för den digitala 
källkritiska informationssökningens olika delar så har forskningen delats upp i olika områden. 
De presenteras under kategorierna informationssökning, källkritik, undervisning, Ojämlika 
förhållanden hos såväl lärare som elever samt att läsa digital text. 
 
4.1 Litteratursökning 
Jag har i min litteratursökning använt mig av såväl systematisk metod som kedjesökningar. 
Sökningarna har pågått mellan 11/11 2019 och 15/3 2020. I de systematiska sökningarna har 
databaserna Libris, Swepub, Diva - forskningspublikationer, ERIC (Ebsco), Google Scholar, 
Summon, Avhandlingar.se och Proquest använts. Även Google.se och Google.com har använts 
i de systematiska sökningarna. De träffar som genererades via Google.se och Google.com 
länkade till tidigare nämnda databaser. Litteratur har även funnits genom kedjesökningar, i vilka 
litteraturlistan i relevanta artiklar och avhandlingar har använts för att finna ytterligare artiklar 
och avhandlingar. Sökord som använts under sökprocessen har ändrats under över tid, för att 
utesluta eller inkludera irrelevant respektive relevant litteratur. Sökord och fraser som använts 
är: internetsökning, källkritik, source criticism, digitala lärmiljöer, information literacy, 

http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=ext
http://swepub.kb.se/
http://du.diva-portal.org/smash/search.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&faces-redirect=true&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&af=%5B%5D&searchType=RESEARCH&query=&dswid=436
http://www.du.se/proxy.aspx?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric
http://www.du.se/proxy.aspx?url=http://scholar.google.se
http://www.du.se/proxy.aspx?url=http://dalarna.summon.serialssolutions.com/
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informationstolkning, information seeking, informationssökning, IKT, mediekunnighet, digital 
läsning, digital literacy och media literacy, learning, education. Orden och fraserna har använts 
både separat så väl som i kombination med varandra. Sökorden har valts ut genom min 
förförståelse av ämnet samt genom att använda samma sökord som använts i den litteratur som 
påträffats under sökprocessen. Merparten av sökorden har använts för att besvara båda studiens 
frågeställning om hur lärarna beskriver att de arbetar samt vad de anser viktigt. Sökorden 
kontinuerligt kompletterats under sökprocessen då nya ord och fraser påträffats i relevant 
litteratur 
 
Alexandersson & Limberg (2012), Enochsson (2001), Limberg (2003), Nordmark (2018), 
Rasmusson (2014) och Samuelsson (2014) hittades genom de systematiska sökningarna medan 
Carlsson & Sundin (2018), Coiro, Coscarelli, Maykel & Forzani (2015), Kuiper, Volman & 
Terwel (2008), Mangen, Walgermo & Brønnick (2013), Oxstrand, Barbro (2013), Pilgrim, 
Vasinda, Bledsoe & Martinez (2019) och Tseng (2018) hittades genom kedjesökningar. 
 
Avgränsningar har gjorts till granskade, även kallat Peer reviewed, avhandlingar och 
vetenskapliga artiklar från år 2000 och framåt. För att ytterligare avgränsa har artiklar och 
avhandlingar rörande källkritik, informationssökning och läsning i traditionella analoga medier 
uteslutits då dessa anses ligga utanför studiens intresseområde. Tidskrifter har kontrollerats mot 
Ulrichsweb för att kontrollera huruvida tidskriften publicerar vetenskapligt granskade artiklar. 
Tidskrifter har även kontrollerats mot Cabell's Blacklist då de listar så kallade ”predatory 
journals”. 
 
Bakgrundslitteraturen har sökts via google.se, skolverket.se och statensmedierad.se samt via 
kedjesökningar där intressanta och relevanta källor följts upp. Den litteraturen har hjälpt till att 
skapa kunskap om den problemställning som ligger till grund för studien samt att formulera 
studiens syfte och frågeställningar. 
 
4.2 Informationssökande 
De yngre eleverna söker ofta information oreflekterat, oflexibelt och inkonsekvent. En 
fenomenografisk studie av Kuiper, Volman & Terwel (2008) på nederländska femteklassare 
visar att eleverna ofta ser sin förmåga att adekvat använda internet som högre än vad som 
återspeglas i användningen efter att eleverna har testats efter att de genomfört en kurs i 
internetsökning. Testet visar att eleverna uppvisar ett inkonsekvent internetbeteende. Eleverna 
saknar flexibilitet i sina webbstrategier vilket negativt påverkar deras träffsäkerhet. Ett 
impulsivt beteende medför att eleverna ofta nöjer sig med att leta efter exakta svar istället för 
att på ett mer tålmodigt vis leta olika typer av information för att på så vis skapa en egen bild. 
Eleverna visade inga tendenser till att reflektera över sitt informationssökande och såg heller 
ingen orsak till att reflektion vore nödvändigt. Likt Kuiper, Volman & Terwel (2008) visar 
resultaten från Alexandersson & Limberg (2012) på att elever uppvisar ett oreflekterat 
sökmönster vid informationssökning. Alexandersson & Limberg (2012) utförde från 1998 till 
2010 sex etnografiska och sociokulturella studier av digitalt lärande och informationssökning, 
där intervjuer, fältstudier, enkäter och observationer användes. Även de upptäckte att många 
elever nöjer sig med att oreflekterat söka efter svar som direkt besvarade en frågeställning. 

http://www.du.se/proxy.aspx?url=http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://www.du.se/proxy.aspx?url=http://www.cabells.com/
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Då elever i stor utsträckning uppvisar ett oreflekterat sökmönster så har Samuelsson (2014) och 
Alexandersson & Limberg (2012) kategoriserat eleverna för att åskådliggöra skillnader. 
Elevens kompetens i att söka och värdera information kan enligt Samuelsson (2014) och 
Alexandersson & Limberg (2012) delas in i tre kategorier: elever med fokus på innehåll, elever 
som jämför innehåll och källvärderande elever. Enligt Samuelsson (2014) nöjde sig den första 
kategorin elever med källor så länge de innehöll relevant information. Den andra kategorin 
elever jämförde istället relevant information och ansåg den trovärdig först om den fanns att 
finna i flera källor. Den tredje kategorin elever värderade i första hand källans trovärdighet för 
att bedöma informationen som trovärdig. Den första av Alexandersson & Limbergs (2012) 
kategorier involverar endast en liten del av eleverna och där återfinns elever som har svårigheter 
att över huvud taget söka och finna relevant information. Den andra kategorin som består av 
den största delen elever lyckas de finna och sammanställa relevant information. Dessa elever 
förhöll sig dock inte kritiskt till informationen eller heller omsatte den till någon djupare 
förståelse. I den tredje kategorin återfinns de elever som både lyckas finna och använda 
informationen för att skapa sig en djupare och mer reflekterad förståelse för innehållet. 
 
4.3 Källkritik 
Yngre barn är de som har svårast att bedöma trovärdigheten hos innehåll de läser på nätet. En 
konstruktivistisk studie av Pilgrim, Vasinda, Bledsoe & Martinez (2019) visar att elever i låg- 
och mellanstadiet ofta likställer trovärdigt utseende med trovärdigt innehåll. Genom att 
introducera eleverna för en fiktiv faktasida kunde forskarna undersöka elevernas förmåga att 
bedöma innehållets trovärdighet. 80 % av eleverna i årskurs ett tolkade sidan som trovärdig 
medan endast 42 % av eleverna i årskurs fem tolkade sidan som trovärdig. Det visade sig att 
merparten av de elever som genomskådade bluffsidan gjorde det genom att i stor utsträckning 
basera det på tidigare kunskap om ämnet och inte genom att kritiskt granska sidans trovärdighet. 
Både Tseng (2018) och Pilgrim, Vasinda, Bledsoe & Martinez (2019) visar att eleven ofta 
använder förkunskaper som ett redskap för att bedöma innehållet. Även en studie av källkritik 
på 773 sjundeklassare med utgångspunkt i nya literacitetsstudier av Coiro, Coscarelli, Maykel 
& Forzani (2015) visar att elever i årskurs sju som söker information över nätet lägger större 
vikt vid i innehållets relevans än dess trovärdighet. I studien testades eleverna genom ett antal 
frågor som utformats för att testa elevens källkritiska förmåga. De fann att en uppsättning 
riktlinjer för bedömning kan hjälpa eleven att bättre bedöma innehållet. Exempelvis genom att 
eleven tränas i att bedöma aspekter som: vem författaren är, författarens expertis inom området, 
författarens infallsvinkel eller webbsidans trovärdighet. 
  
Limberg (2003) har genomfört en fenomenografisk intervju och observationsstudie med 25 
elever i gymnasiet år tre, en lärare och en bibliotekarie där hen undersöker elevers 
informationssökning och syn på information. Studien fokuserade kring ett självständigt 
fördjupningsarbete där eleverna i grupper skulle skaffa sig en fördjupad bild av för- och 
nackdelar med ett svenskt EU-medlemskap. Även Enochsson (2001) har i en etnografisk 
fallstudie under ett läsår följt 30 elever i årskurs fyra samt deras lärare för att undersöka hur 
elever ser på information och hur de reflekterar över trovärdigheten hos information på internet. 
Tseng (2018) har i en konstruktivistisk studie undersökt 14 amerikanska 16-18 åringars förmåga 
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att kritiskt bedöma innehållet i en text. Eleverna har i studien ombetts läsa och förhålla sig till 
ett vaccinationskritiskt blogginlägg som innehöll olika faktafel. Samtliga elever har följt samma 
kursplan i biologi där undervisning om vaccination immunologi ingår. Detta för att undersöka 
vilken typ av kunskap som eleverna använder för att bedöma felaktigheter i forskningstext. 
Tseng undersöker även om en mer kritisk inställning tas om eleven ombeds identifiera 
felaktigheter i en mediaartikel. För att få förståelse för elevernas metakognitiva tankeprocesser 
så lät hen eleverna tänka högt medan de utvärderade artikeln.  
 
Det går enligt Tseng (2018), Limberg (2003) och Enochsson (2001) att urskilja nivåskillnader 
mellan elevers förmågor att förhålla sig till information. Det skiljer i aspekter som hur den 
tolkas och graden av källkritisk reflektion, men även till synen av hur internet fungerar. Elevers 
informationssökning och syn på information kan enligt Limberg (2003) delas in i kategorier 
som bestämmer hur de tolkar innehållet. Mängden källor som används och hur de tolkas och 
ställs mot varandra varierade kraftigt mellan grupperna. Nivån varierar från att endast försöka 
finna fasta svar till att ställa olika information mot varandra för att skaffa sig en nyanserad bild 
av ämnet. De flesta elever i Enochssons (2001) studie är eniga om att det är viktigt att reflektera 
över vem som skapat innehållet. Elevernas syn på trovärdighetsreflektion kan delas in i tre 
nivåer.  Nivåerna korrelerar med olika sätt att se på internets uppbyggnad. De eleverna som 
hade en större förståelse för hur internet fungerar var även de som uppvisade en högre nivå av 
reflektion över innehållets trovärdighet. Tsengs (2018) resultat visar att eleverna kan delas in i 
tre kategorier: accepterande, skeptiska och åsiktsändrande. De accepterade eleverna tolkade 
blogginlägget som trovärdigt både initialt och efter att de ombetts kritiskt granska inlägget. De 
baserade sina argument på sina egna förkunskaper och att de ansåg att författaren hade ett 
vetenskapligt resonemang.  Vid intervjuer efter studien uppger dessa elever att deras 
huvudstrategi för att bedöma webbinformations trovärdighet går ut på att titta på webbsidans 
uppbyggnad, exempelvis reklam och webbadressen. Även med dessa aspekter i åtanke så 
tolkade eleverna innehållet som trovärdigt. Den skeptiska gruppen kritiserade författaren 
vetenskapliga resonemang och ansåg det felaktigt. De baserade sin kritik på textaspekter som 
ordval, konnotation, partiskt språk, inramning och klargörande av termer. De åsiktsändrande 
eleverna ändrade inställning från en initialt något accepterande åsikt till en mer kritisk efter 
analys av texten. Åsiktsändringen baserades på felaktigheter eleverna upptäckte i texten. Tseng 
menar därför att annars passiva läsare kan inta ett medvetet kritiskt sätt att läsa vetenskaplig 
text om de presenteras med detta som specifik uppgift. 
 
Limberg (2003) observerar även att elevernas inlärningsresultat kan delas in i tre kategorier. 
Den första kategorin elever hade endast fragmentariska kunskaper och kunde därför inte göra 
en sakligt grundad analys av ämnet. Den andra kategorin elever ställde olika information mot 
varandra och kunde därmed göra en analys av för och nackdelar. Den tredje kategorin elever 
vägde en djupare förståelse av olika aspekter mot varandra och kunde på så vis göra en kritisk 
analys av ämnet. Limbergs kategorier korrelerade väl överens med elevernas inlämningsresultat 
som visade att fem elever nått misslyckat resultat, tio elever nått delvis lyckade resultat och tio 
elever nått lyckat resultat. Även Enochssons (2001) olika nivåerna korresponderar med vilken 
inlärningsnivå och förståelse eleven uppnådde. Både Enochssons (2001) och Limbergs (2003) 
studier visar att elevens nivå av källkritisk reflektion står i direkt korrelation till hur mycket 
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eleven lär sig och hur djup förståelse som uppnås. Den källkritiska förhållningsnivån påverkade 
alltså både hur eleven söker och använder information, så väl som hur mycket de lär sig och 
förstår under processen. 
 
4.4 Undervisning 
Den källkritiska undervisningen tenderar att fastna i ett konventionellt fokus på att enbart 
bedöma trovärdigheten av specifika hemsidor. Carlsson & Sundin (2018) har i en sociokulturell 
fallstudie av undervisning om och lärande av källkritik och informationssökning vid två 
tillfällen intervjuat 8 lärare och 3 bibliotekarier samt låtit samtliga elever i årskurs nio på 5 
skolor besvara en enkät. De uppmärksammar att undervisning i källkritik påverkar elever såväl 
i skolan som deras förhållande till och interaktion med information även på fritiden. 
Alexandersson & Limberg (2012) menar att nya digitala verktyg har förändrat förutsättningarna 
för lärande, både sett till vad som lärs och hur lärandet sker. De upptäckte att kvalitén av elevens 
lärande är knutet till dess förmåga att söka efter och använda information. Det kräver dock mer 
av undervisningen än att eleven endast ombeds söka upp rätt fakta. Den typen av uppgift, 
oavsett om det sker i analog text eller i digitala miljöer, tenderar till att mer handla om hantering 
av redskapen än reflekterat lärande. För att eleven skall lära något av uppgiften bör istället 
informationssökningsuppgifter struktureras runt frågor som kräver ett mer kritiskt utforskande 
och kontemplerande arbetssätt. Frågan måste gå att besvara och får inte vara för komplex eller 
abstrakt i relation till elevernas förkunskaper. Det som skall utforskas bör även ses som 
meningsfullt av eleven. 
 
Källkritisk undervisning tenderar enligt Alexandersson & Limberg (2012) att fastna i ett 
konventionellt fokus på att enbart bedöma trovärdigheten av specifika hemsidor. 
Undervisningen behöver därför utvecklas till att behandla ett bredare spektrum. Exempelvis 
aspekter som att spåra inlägg på Wikipedia för att ta reda på bakomliggande agenda eller att 
behandla deltagarstyrd information som bloggar och forum. Eleverna behöver ges verktyg för 
att identifiera informationskällans bakomliggande intressen och kontexter. Carlsson & Sundin 
(2018) menar att det är sällsynt att källkritiken kontextualiseras och sätts i relation till internets 
infrastruktur där användargenererade data och algoritmers betydelse och funktion ingår. En av 
Samuelssons (2014) utbildningssociologiska delstudier, en enkätstudie med 259 elever samt en 
intervjustudie med 12 elever, visade att undervisningen i IKT främst fokuserade kring att 
använda den tekniska utrustningen. Den undervisning som berörde källkritik fokuserade i 
huvudsak på att informera om vilka webbsidor som eleverna fick använda eller inte. Carlsson 
& Sundin (2018) menar att undervisningen ofta sätter källkritik i fokus på bekostnad av 
informationssökning samtidigt som informationssökningsförmåga sällan är något som bedöms. 
Informationssökningsförmågan måste därför ges samma status som källkritiken i 
undervisningen. Trots att både källkritik och informationssökning är viktiga aspekter för att 
navigera ett digitalt informationsflöde så förblir den ena av de två aspekterna i stort sett osynlig 
i undervisningen. 
 
Alexandersson & Limberg (2012) fann att en nyckelaspekt för elevens lärande är ett nära 
samarbete mellan eleven och läraren samt att läraren ger konstant återkoppling. Både vad gäller 
informationssökandet och vad eleven hittills lärt sig. De fann att elevinflytande vad gäller 
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ämnesval korrelerar med nivån av lärarstöttning som krävs för att eleven skall lära. Med för lös 
ledning får eleven svårt att skapa mening i det hen läser. Detta visar sig extra tydligt hos elever 
med speciellt behov av stöttning för att lära. Risken med för lös stöttning är att elevens arbete 
slutar i en mer eller mindre slumpmässig sammansättning av kopierad text där eleven 
oreflekterat endast återger vad hen läst utan att skapa sig en förståelse. För att återkopplingen 
skall fungera lärstimulerande krävs att den är specifik för den aktuella uppgiften.  
 
4.5 Ojämlika förhållanden hos såväl lärare som elever 
Hos både lärare och elever varierar mediekunnigheten. Lärarens möjlighet att undervisa i 
mediakunnighet står i direkt relation till dess egen mediekunnighet. Det råder även en osäkerhet 
bland lärare över hur medier får användas i undervisningen (Oxstrand, 2013). Det är inte bara 
bland lärarna kunskaperna varierar, enligt Samuelsson (2014) råder det en ojämlikhet även 
bland elever i Sverige när det kommer till kunskaper inom mediakunnighet. Oxstrand (2013) 
har i en sociokulturell studie undersökt hur lärare från olika generationer uppfattar begreppet 
mediekunnighet i skolans kontext där 17 kvinnliga och 3 manliga lärare till elever i 
mellanstadiet har intervjuats två och två. Den äldsta generationsgruppen innehåller nio lärare 
födda 1946-1964, vilka är uppdelade i 1946-1954 och 1955-1964. Den andra 
generationsgruppen innehåller sex lärare födda 1965-1976 och den yngsta gruppen innehåller 
fem födda från 1977 och senare. Samuelsson (2014) har undersökt mediekunnighet och 
användningsmönster av informations- och kommunikationsteknik bland svenska elever i 
årskurs sju. I en utbildningssociologisk studie hade samtliga 256 elever dator hemma samt att 
95,5 % även hade internettillgång. Merparten av eleverna hade även mobiltelefon. På de 
undersökta skolorna fanns tillgång till internetuppkopplade datorer i både datasalar och 
klassuppsättningar. Under fritiden använde 76 % av pojkarna och 61 % av flickorna dator 
medan siffran sjönk till 19 % av pojkarna och 9 % av flickorna under skoltid. Nästan hälften av 
eleverna ansåg dock att dator användes för lite i skolan.  
 
Oxstrand (2013) menar att lärarna varierande ålder inte visade på några direkta skillnader i den 
undervisning eleverna fick, trots att de yngre lärarna själva använde olika medier mer än de 
äldre. Istället för att ändra sin undervisning så anpassades istället användandet av medier för att 
passa undervisningen. Inga direkta skillnader återfanns heller i undervisningen om kritisk 
mediaförståelse mellan de olika lärargrupperna. Den största skillnaden låg där vid att de yngre 
lärarna i större utsträckning lät eleverna självständigt söka information på nätet medan de äldre 
i större utsträckning nyttjade redan förhandsgranskade webbsidor. Lärarens egen 
mediekunnighet står i direkt relation till förmågan att ge en bra och givande undervisning i 
ämnet. Det innebär att elevernas förutsättningar för en bra undervisning många gånger är 
beroende av vilken lärare de får. Den största skillnaden i mediekunnighet mellan de olika 
lärarna låg inte i vilken ålderskategori de tillhörde. Istället var skillnaden större beroende på om 
läraren fortbildats inom mediekunnighet eller inte. Även hos eleverna återfinns skillnader. 
Enligt Samuelsson (2014) så korrelerade attityden till informations- och kommunikationsteknik 
med elevens användningsgrad. Pojkarna var mer positivt inställda än flickorna. Vikten av 
digital kompetens rankades högre av pojkarna än av flickorna medan attityden till användningen 
av internet var mer positiv hos flickorna än hos pojkarna. De som använde dator mest hyste 
även högst tillit till sin kompetens trots att merparten av datoranvändningen var nöjesrelaterad. 
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De 12 elever som Samuelsson (2014) intervjuade hade precis börjat första året på gymnasiet 
och bland dem kunde ett samband mellan digital källkritisk kompetens och val av 
gymnasieutbildning upptäckas. Den första kategorin elever gick på yrkesförberedande program, 
dessa elevers föräldrar hade låg kompetens inom IKT. Den andra kategorin elever gick på både 
yrkes- och studieförberedande program, av dessa elever hade endast några föräldrar med 
tillräcklig kompetens inom IKT för att hjälpa dem. Den tredje kategorin gick på 
studieförberedande eller kombinerade program, av dessa elever hade samtliga elever föräldrar 
med tillräckligt hög kompetens inom IKT för att hjälpa dem. Samuelsson ser därför ett visst 
samband mellan både elevens och dess föräldrars digitala källkritiska kompetens och valet av 
vidareutbildning. 
 
4.6 Att läsa digital text 
Att läsa digital text kräver många gånger en större kompetens än vid traditionell läsning. 
Rasmusson (2014) har i fyra studier med utgångspunkt i kognitiva och sociokognitiva teorier 
undersökt olika aspekter av digital läsning. I den första studien deltog 235 elever i åldern 14-
15. Under 40 minuter hade eleverna som uppgift att läsa 9 olika texter samt besvara 40 
tillhörande frågor där varje rätt svar gav ett poäng. Samtliga elever gjorde halva testet på dator 
och halva testet på papper. Hälften av eleverna började med datordelen och den andra halvan 
började med pappersdelen. Resultaten för varje elev jämfördes mellan svaren från dator med de 
från papper. I den andra studien analyserade ett digitala lästestet i förhållande till det 
traditionella lästestet från 2009 års PISA där Rasmusson (2014) tittade på om det gick att 
urskilja skillnader i digital läsning mellan könen och om eventuell skillnad kan kopplas till 
datorspelande. I studien ingick 978 flickor och 943 pojkar från 179 skolor. Rasmusson (2014) 
tittar i den tredje studien på i vilken utsträckning yttre faktorer som skolval, ekonomi, 
föräldraengagemang och kultur går att relatera till elevprestationer i traditionell men framför 
allt digital läsning. Samma 1921 svenska elever som ingick i den andra studien tillsammans 
med 1974 norska elever från 180 skolor ingick i denna studie. Den fjärde studien ämnade 
undersöka och identifiera förmågor som behövs för läsning på internet. Studien utfördes i tre 
steg och inleddes med semistrukturerade intervjuer med 10-åriga och 15-16-åriga elever. 
Intervjuerna låg till grund vid utformningen av uppgifter som krävde läsning på internet. 
Uppgifterna utfördes av sju elevpar där varje par bestod av en elev från årskurs fyra och en från 
årskurs nio. Den yngre eleven skötte tangentbordet medan den äldre gav stöd och vägledning. 
Skärmen videofilmades och samtalen spelades in. Direkt följande uppföljningsintervjuer 
utfördes där eleverna utvärderade de digitala läsuppgifterna. Även Mangen, Walgermo & 
Brønnick (2013) har i en kognitiv studie av 72 elever i åldern 15-16 år undersökt skillnader i 
traditionell och digital läsning. Eleverna, där hälften läste på papper och häften på skärm, 
testades först i ett läsförståelsetest. I testet ingick en berättande och en förklarande text som 
efterföljdes av några kortsvars- och några flersvarsfrågor. Frågorna var designade att testa olika 
aspekter av läsförståelse. Eleverna oberoende av grupp hade under testet möjlighet att hela tiden 
gå tillbaka i texten. eleverna testades även i ordläsning och vokabulär. Fyra veckor efter de 
första testen så utfördes studiens huvudtest, i vilket eleverna slumpades in i två grupper där en 
grupp läste på papper och den andra gruppen på skärm. Samtliga elever svarade sedan 
elektroniskt på läsförståelsefrågor. Alla elever slutförde testet inom tidsgränsen på en timme. 



 

12 
 

 
Resultaten från de båda studierna visar på skillnader i elevernas läsning digitalt i jämförelse 
med analogt. Rasmussons (2014) studie visar bättre prestation bland eleverna när de läste på 
papper jämfört med när de läste på skärm. Under faktatunga eller kortare texter var mönstret 
extra tydligt. Enligt Rasmusson kan detta bero på att avsaknaden av taktila moment som papper 
erbjuder eller att själva momentet att scrolla mellan sidor istället för att bläddra eventuellt stjäl 
en del av läsarens kognitiva resurser. Även Mangen, Walgermo & Brønnick (2013) visar 
liknande resultat, där de pappersläsande eleverna presterade betydligt bättre än de 
skärmläsande. En möjlig förklaring de ser till detta kan vara att digitala sidor till skillnad från 
fysiska sidor inte erbjuder någon spatial återkoppling. I pappersburen text kan läsaren göra 
mentala anteckningar och därmed tillskriva information en fysisk plats i texten. Det kan sedan 
hjälpa läsaren att minnas var i texten informationen finns att finna. Dessa mentala markörer 
omöjliggörs av bristen på överblick i elektronisk text.  
 
Rasmusson (2014) observerade att flickorna övergripande presterade bättre än pojkarna. Det 
visade sig dock att pojkarna presterade bättre på den digitala läsningen i relation till den 
traditionella än vad flickorna gjorde. Det kunde enligt Rasmusson (2014) förklaras med att 
pojkarna ägnade en större mängd tid till datorspel än flickorna. Det är därför möjligt att digital 
läsning innebär navigering som är mer komplicerad än i traditionell text. Mangen, Walgermo 
& Brønnick (2013) menar att det kan försvåra för läsaren då hen försöker använda information 
som finns att finna på vitt skilda platser i texten. Den pappersburna texten är hela tiden 
tillgänglig i sin helhet till skillnad från den digitala där endast en sida åt gången är synlig för 
läsaren. Rasmusson (2014) identifierar även färdigheter och förmågor som hen bedömer 
nödvändiga för digital läsning och kunde efter analyser av inspelningar kategorisera dem i fem 
huvudkategorier. Rasmusson (2014) menar att förutom förmågor som är viktiga för att 
traditionell läsning, som exempelvis avkodning, ordförståelse, förkunskaper och strategier, så 
kräver digital läsning även ytterligare förmågor. Dessutom menar Rasmusson (2014) att viss 
kunskap i engelska många gånger krävs för att på ett adekvat sätt tillgodogöra sig rätt 
information. 
 
4.7 Sammanfattning 
Pilgrim, Vasinda, Bledsoe & Martinez (2019) visar att det är de yngre barnen som har svårast 
att bedöma trovärdigheten hos källor på internet. Coiro, Coscarelli, Maykel & Forzani (2015) 
menar att elever som söker information på internet ofta lägger fokus mer på att innehållet skall 
passa det eftersökta ämnet än på trovärdigheten hos källan. Tseng (2018), Limberg (2003) och 
Enochsson (2001) uppmärksammar nivåskillnader hos elever i deras förmåga att förhålla sig 
till informationen de hittar. Eleverna varierar kraftigt från att helt oreflekterat nöja sig med 
första sökträff till att kritiskt ställa olika källor mot varandra. Annars passiva konsumenter av 
information kan enligt Tseng (2018) tränas att på ett mer reflekterat sätt förhålla sig till den om 
det ges som specifik uppgift. Limberg (2003) och Enochsson (2001) menar även att elevens 
förmåga att förhålla sig till information avspeglas i den nivå av lärande som eleven uppnår. 
Både Rasmusson (2014) och Mangen, Walgermo & Brønnick (2013) observerar skillnader i 
läsförståelse hos elever beroende på om de läser digitalt eller analogt. Detta kan bero på aspekter 
som möjlighet till överblick eller att mentalt knyta information till en fysisk plats i texten. 
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Rasmusson (2014) uppmärksammar även vissa skillnader mellan könen som kan bero på 
inställning och digital vana samt att digital läsning kräver fler färdigheter av läsaren än de som 
är nödvändiga vid läsning av tryckt text. 
 
4.8 Forskningens relevans 
Den forskning som gjorts runt digital källkritik och informationssökning har i stor utsträckning 
riktat sig mot elever äldre än lågstadiet. Mycket av forskningen har gjorts på elever i högstadiet 
eller gymnasiet. Trots att kursplanen i svenska (Lgr11, 2019, s. 257-268) för årskurs ett till tre 
tydligt efterfrågar att eleven tillåts utveckla dessa förmågor så är mängden forskning på denna 
ålderskategori bristfällig. Det finns ett informationsglapp när det kommer till forskningen 
avseende lågstadieelevers digitala källkritiska informationssökningsförmåga. Den här 
forskningen har för avsikt bidra med ett kunskapstillskott inom området som förhoppningsvis 
även medför en kvalitetsförbättring av undervisningen för både nuvarande och framtida elever. 
Forskningen kan trots att den genomförts på äldre elever ändå bidra med viktiga insikter då 
dessa elever redan genomgått lågstadiet och därmed har sin kunskapsgrund i den 
undervisningen. Eventuella brister i elevförmågor inom källkritisk informationssökning i 
digitala medier som tidigare forskning visar kan alltså anses komma ur en bristande 
grundläggande undervisning redan under skolans tidigare år där en kunskapsgrund förväntas 
skapas.  
 
5 Teori och metod 
I det här kapitlet förklaras och motiveras studiens teoretiska utgångspunkter, metodval, urval, 
etiska överväganden och analysmetod i relation till studiens syfte. 
 
5.1 Sociokulturell teori 
Den teoretiska utgångspunkten för den här studien ligger i den sociokulturella teorin. Ett 
grundläggande begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering. Både Dysthe (2003) och 
Säljö (2015) beskriver mediering som att människan använder sig av materiella eller språkliga 
redskap för att förstå omvärlden. Språkliga, även kallat intellektuella eller psykologiska, 
redskap innefattar exempelvis begrepp, tecken och symboler. Exempel på detta är räkne- och 
bokstavssystem. Säljö (2015) menar att dessa alltid har en kulturell koppling och ingår därför i 
en kontext i vilken tolkningen sker. Materiella redskap skapar mening genom vår förståelse för 
dess inneboende egenskaper i interaktion med omvärlden. Ofta sker dock medieringen genom 
en kombination av materiella och språkliga redskap där människor förstår och tolkar sin 
omgivning genom att tolka stimuli genom olika redskap och skapar därigenom mening. Dysthe 
(2003) beskriver att språket fungerar som redskap där lärandet sker via samspel mellan 
människor och där kunskapen konstrueras genom den kommunikation som sker mellan 
människor.  
 
För att lärande ska ske behöver undervisningens nivå enligt både Gibbons (2012) och Säljö 
(2015) ligga inom den proximala utvecklingszonen. Det innebär att nivån är så pass hög att 
eleven inte på egen hand klarar av uppgiften. Undervisningsnivån bör istället erbjuda så pass 
hög grad av utmaning att eleven med rätt stöttning kan klara av uppgiften. Gibbons (2012) och 
Säljö (2015) beskriver Scaffolding som den stöttning som leder till utveckling och lärande. 
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Scaffolding innebär att graden av stöttningen initialt är hög, för att i takt med att eleven lär sig, 
trappa ner mängden stöttning. Målet är att eleven med hjälp av stöttningen succesivt lär sig att 
på egen hand klara av uppgiften. Säljö (2015) menar att eleven genom stöttningen approprierar 
materiella eller språkliga redskap, som sedan hjälper eleven att tolka och interagera med 
omvärlden. Appropriering innebär att en människa bekantar sig med och lär sig använda 
materiella eller språkliga redskap. Det är dock skillnad på den mer allmänna appropriering som 
sker av vardagsbegrepp och den akademiska approprieringen av mer vetenskapliga och 
abstrakta begrepp. Barnet approprierar vardagsbegrepp naturligt under uppväxten genom 
normal interaktion med omvärlden. Skall barnet ha möjlighet att ta till sig mer vetenskapliga 
och abstrakta begrepp som inte förekommer i dess vardag så behöver barnet undervisning och 
stöttning 
 
Mediering spelar en central roll vid källkritisk informationssökning i digitala medier då eleven 
använder både språkliga så väl som materiella redskap, exempelvis språkliga redskap i form av 
informationsbärande bilder, tecken och symboler eller materiella redskap i form av artefakter 
som dator, smarttelefon, surfplatta, skärm, mus och tangentbord. Eleven använder därför ett 
flertal olika redskap för att tolka innehåll och tillägna sig kunskap. Källkritisk 
informationssökning i digitala medier är inte en färdighet barnet anskaffar sig genom naturlig 
vardagsinteraktion. Därför behöver eleven undervisas och guidas för att appropriera 
nödvändiga redskap och begrepp genom scaffolding (Säljö, 2015). Dessa aspekter gör att den 
sociokulturella teorin ses som relevant för studien. Det gör även teorin till ett passande verktyg 
för att analysera och skapa sig en djupare förståelse för lärarnas förhållningssätt till 
undervisning i källkritisk informationssökning i digitala medier. 
  
5.2 Metod 
Denna kvalitativa studie har använts sig av semistrukturerade intervjuer som spelats in via 
ljudupptagningar som sedan transkriberats. Semistrukturerade intervjuer erbjuder en tydligare 
struktur än ostrukturerade intervjuer, samt mer flexibilitet än strukturerade intervjuer. Det 
medför en möjlighet till fördjupning samtidigt som ett frågeformulär försäkrar att viktiga 
samtalspunkter inte glöms bort. Även då förskrivna frågor ligger till grund för intervjuerna så 
öppnar formatet upp för uppföljningsfrågor som dynamiskt dyker upp under samtalets gång. 
Efter avslutade intervjuer gjordes överväganden om det var av värde för studien att åter kontakta 
intervjupersonerna för ytterligare frågor, något jag inte bedömt nödvändigt då svaren 
omfattning ansetts tillräckliga (Larsen, 2018). 
 
De två vanligaste kvalitativa metoderna är intervju och observation. Fördelen med att använda 
kvalitativ metod och framförallt intervju är att det erbjuder möjlighet till en djupare förståelse 
än med kvantitativa metoder, där fokus ligger vid generaliserbarhet. Forskaren kan vid 
intervjuer ansikte mot ansikte dra nytta av ytterligare information som exempelvis röstläge och 
kroppsspråk så väl som att ställa följdfrågor för att fördjupa sig runt intressanta svar. 
Missförstånd kan redas ut på plats vilket minskar risken för att felaktiga slutsatser dras (Larsen, 
2018). Observationer kan utföras genom att inta en roll som ligger någonstans mellan aktivt 
deltagande och passivt observerande. Val av observationsmetod bestäms av vad forskaren väljer 
att studera. Då metoden erbjuder ett mer eller mindre objektivt betraktande av olika skeenden 
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så saknas samtidigt möjligheten till inblick i deltagarnas tankar. Observationerna sker och 
tolkas utifrån observatören och dess förförståelse. Det är därför av vikt att forskaren i förväg är 
medveten om vad som ämnas studeras. Annars riskerar observationerna att mynna ut i 
sporadiskt betraktande som inte leder till någon vidare förståelse för. Observationer behöver 
göras systematiskt för att slutsatser skall kunna dras. Därför är det en fördel om forskaren i 
förväg bestämt vad som skall beskrivas samt vilka delar som är av vikt att betrakta. Med 
bristande struktur och/eller för stort fokusområde riskerar forskaren att missa viktiga aspekter 
(Kihlström, 2007). 
 
Samtidigt som en djupare förståelse i denna studie inte bara ses som en fördel utan även som 
en förutsättning, så erbjuder intervjumetoden inte generaliserbara resultat. Metoden tenderar 
dock att ha låg bortfallsfrekvens då det är svårare att utebli från en intervju än att exempelvis 
låta bli att svara på en enkät. Kvalitativa metoder underlättar att säkerställa god validitet.  En 
av nackdelarna med både observation och intervju kan dock vara intervju- eller kontroll-
effekten, där risken finns att resultatet påverkas av metoden eller forskaren. Den intervjuade 
kan exempelvis besvara frågor utefter vad hen uppfattar att intervjuaren vill höra. Ytterligare 
nackdelar med metoden kan vara att den som intervjuas ger felaktiga svar för att dölja ovetskap 
eller för att ställa sig in hos intervjuaren. Intervjuarens närvaro vid intervjun kan i värsta fall 
medföra att den som intervjuas inte vågar vara sanningsenlig (Larsen, 2018). 
 
Oavsett val av kvalitativ metod så genereras en stor mängd material som sedan skall analyseras. 
Utmaningen ligger i att skapa mening i den data som samlats in. Av den anledningen behöver 
forskaren organisera och systematisera materialet för att möjliggöra upptäckten av samband 
och mönster (Fejes & Thornberg, 2015). Av den anledningen har deltagarantalet om sju lärare 
bedömts rimligt för att möjliggöra att allt material kan bearbetas inom tidsramen för studien. 
 
Trots att observation och intervju som metod erbjuder olika styrkor så har de i stort sett samma 
typer av svagheter. Det medför att metoden inte utesluts beroende av vad den saknar. Istället 
bestäms valet av vad metoden erbjuder. Då denna studie har som syfte att undersöka lärares 
uppfattning snarare än deras agerande så faller metodvalet i detta fall på intervju. Även om 
observation erbjuder förmågan att utifrån betrakta så ger metoden inte den inblick i personens 
tankar och upplevelser som syftet kräver. 
 
5.3 Urval och bortfall 
Ett bekvämlighetsurval har gjorts där sju lärare i årskurs ett till tre valts ut baserat på 
tillgänglighet. Samtliga deltagare har valts ur samma geografiska område, i detta fall samma 
kommun. Även om urvalets storlek omöjliggör generalisering av resultatet så är det sett till 
både tidsaspekt och studiens omfång och syfte en urvalsgrupp som erbjudit tillräckligt med 
data, samtidigt som mängden data hållits på en nivå som jag ansett rimlig att behandla inom 
studiens tidsram (Thornberg & Fejes, 2015). 
  
Initialt kontaktades samtliga rektorer på skolor i det valda geografiska området via epost med 
information om studien. I brevet tillfrågades rektorerna om de hade lärare på skolan som hade 
möjlighet att ställa upp för en intervju. I brevet bifogades även studiens informationsbrev. Dessa 
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epost genererade dock inga svar om deltagande. Då det första försöket att hitta deltagare till 
studien inte genererade några utfall så gjordes personliga besök på ett antal skolor. Där 
tillfrågades tio lärare via personliga möten. 
  
Den personliga kontakten sågs av lärarna som positiv då de innan de tackade ja till deltagande 
kunde ställa frågor gällande studien samt ta del av välkomstbrevet. Vid det personliga mötet 
bokades en tid in för intervju. Efter att tio lärare tillfrågats hade totalt sju lärare tackat ja och tre 
nej till deltagande. Då antalet lärare som tackat ja bedömdes tillräckligt, sett till studiens 
tidsram, så togs beslutet att inte tillfråga fler lärare. Fler lärare hade dock tillfrågats om någon 
av de sju deltagarna under studien valt att avbryta sitt deltagande, för att på så sätt bibehålla 
deltagarantalet. 
 
5.4 Etiska överväganden 
Inför studien gjordes en egengranskning i samråd med min handledare för att bedöma behovet 
av ansökan till Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd. Efter att blanketten för 
egengranskning fyllts i så gjordes bedömningen att ingen anmälan till nämnden behövde göras. 
Samtliga informanter har inför studien tagit del av ett informationsbrev som förklarat studiens 
syfte och genomförande samt deltagarnas rättigheter och skyldigheter. Brevet informerade även 
om hur deltagarens identitet skyddas samt hur data behandlas. Ingen information om personer 
i studien kommer att delas med obehöriga. Informationen från studien kommer att presenteras 
på ett sådant vis att ingen person kan identifieras genom att alla uppgifter som kan medföra att 
platser eller personer kan identifieras har utelämnats eller ändras. Data som samlas in har kodats 
för att omöjliggöra att de härleds till en specifik person. Intervjuer som genomförs har sparats 
i form av ljudfiler som förvaras på elektroniska enheter med kodlås. När dessa transkriberas så 
namnges transkriptionen endast med ett nummer. Hur inspelningarna korrelerar med 
transkriptionerna finns nedskrivet på ett papper, till vilket endast jag har tillgång. Detta i linje 
med individskydd och konfidentialitet (God forskningssed, 2017). Insamlat material har 
behandlats på ett sådant vis att obehöriga ej har tillgång till det. Efter att detta arbete avslutats 
kommer samtliga inspelningar samt tillhörande transkriptioner att destrueras.  Detta för att även 
förhålla sig dataskyddsförordningen (Dataskyddsförordningen, 2020) som har som uppgift att 
skydda personuppgifter och dikterar hanteringen av personuppgifter. Denna studie har endast 
behandlat deltagarnas förnamn, vilka även uteslutits när insamlade data presenteras. Av den 
anledningen så har studien inte brutit mot dataskyddsförordningens riktlinjer då inga 
personuppgifter lagrats som kan härledas till specifik person. 
 
5.5 Analys 
I detta avsnitt redogörs för innehållsanalys som analysmetod, vilken använts för att kategorisera 
och strukturera resultaten från studiens intervjuer. 
 
Data har i den här studien samlats in genom intervjuer som sparats via ljudinspelning som sedan 
transkriberats i separata dokument. För att skapa mening ur den data som insamlats så har en 
innehållsanalys genomförts. Först lästes samtliga transkriptioner igenom för att skapa en 
överblick över materialet. Därefter lästes varje transskript mer noggrant för att identifiera citat 
och kategorisera dessa efter vilken av studiens frågeställningar, vad eller hur, de besvarar. Då 
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intervjuerna till stor del följt den intervjumall med frågor som användes vid intervjuerna, 
fungerade frågorna som kategorier vid kategorisering av datamaterialet. Därefter lästes varje 
kategori för sig för att inom kategorin finna mönster och likheter mellan svaren från de olika 
informanterna (Larsen, 2018). 
  
För att skapa mening i materialet så användes de teoretiska begreppen appropriering  
scaffolding, mediering och den proximala utvecklingssonen (som behandlats ovan), för att tolka 
och ytterligare kategorisera datamaterialet. När materialet kategoriserats efter studiens 
frågeställningar, intervjufrågekategorierna och de teoretiska begreppen, visade sig tydliga 
mönster och likheter mellan svaren. För att överskådligt presentera materialet, har 
huvudkategorierna bestämts av studiens vad- och hur-frågor, för att sedan kategoriseras utifrån 
intervjufrågekategorierna (Larsen, 2018). 
 
6 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från de intervjuer som gjort med studiens informanter. För 
att göra resultaten åskådliga så har de delats upp för först besvara vad lärarna anser är viktigt 
för att stärka elevens kompetens i källkritisk informationssökning i digitala medier. Sedan 
besvaras hur lärarna beskriver att de arbetar i undervisningen i källkritisk informationssökning 
i digitala medier. 
 
6.1 Vad anser lärarna är viktigt för att stärka elevens kompetens i källkritisk 
informationssökning i digitala medier? 
I detta avsnitt presenteras de resultat som besvarar frågeställningen om vad lärarna anser är 
viktigt för att stärka elevens kompetens i källkritisk informationssökning i digitala medier. 
 
6.1.1 Definition av källkritik 
För att skapa en grundförståelse för informanternas förståelse och inställning till källkritik så 
inleddes varje intervju med att de ombads definiera vad källkritik innebär för dem. Det råder 
stor samstämmighet mellan svaren då samtliga av studiens deltagare definierar källkritik som 
en förståelse och en medvetenhet.  
 
Lärare 5 beskriver källkritik som en nyfikenhet och en medvetenhet om varifrån informationen 
kommer och vem som står bakom informationen. Samt att ställa sig kritisk till huruvida källan 
är trovärdig: 
 

Anders: Vad betyder källkritik för dig? 
Lärare 5: Källkritik är att vara kritisk eller nyfiken på var kommer informationen ifrån. Vem är 
det som har sagt eller vem som skrivit den. Och lite när den är källkritiskt, är den tillförlitlig. Så 
tänker jag om källkritik. Att man är medveten liksom att det är viktigt. 

 
Likt lärare 5 så beskriver lärare 4 källkritik som att göra sig medveten om varifrån 
informationen kommer och huruvida den är tillförlitlig: 
 

Anders: Vad betyder källkritik för dig? 
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Lärare 4: Ja men alltså, det är ju viktigt att vara medveten om vad det är för något. Att när eleverna 
är ute på nätet, att alltid kolla källan. Vad det är för sida jag är ute på och kolla vem som har gjort 
sidan och så. Ja, så att källkritik är viktigt. 

 
Excerpten visar att lärarna lägger stor vikt vid medvetenhet och att i första hand 
medvetandegöra sig om källans ursprung och intentioner. Källkritik handlar enligt lärarna om 
att vara medveten om att det inte bara är möjligt utan även en nödvändighet att jämföra olika 
källor för att verifiera den information man ställs inför. 
 
6.1.2 Elevfokus vid informationssökning 
Samtliga lärare upplever att elevfokus vid informationssökning primärt ligger på att över huvud 
taget finna information. De menar att de accepterar information oavsett källa så länge den 
behandlar rätt ämne och är vad de sökt efter. Att jämföra eller granska källor är enligt lärarna 
inte något eleverna tänker på att göra så länge de inte specifikt påminns om det. Även då 
upplever de att eleverna har svårigheter att inte nöja sig med informationen de hittar. 
 
Lärare 1 beskriver hur eleverna är nöjda så länge de finner information relevant för det 
eftersökta ämnet. Hen beskriver att finna information tar prioritet över att kontrollera huruvida 
informationen eller källan är trovärdig: 
 

Anders: Var upplever du att eleverna lägger störst fokus vid informationssökning? 
Lärare 1: Dom skulle bara vara nöjd om dom hittade vad dom sökte och så. Huvudfokus är bara 
att hitta och skulle dom exempelvis komma in på fel sida, alltså inte originalsidan, men ändå 
berörde det ämnet så skulle dom vara nöjd med det. Dom skulle inte kanske som äldre och vuxna 
kanske det här är inte rätt sida. Utan det är bara liksom att dom hittar det är huvudsaken. 

 
Även lärare 2 beskriver hur eleverna prioriterar att finna information framför att kritiskt granska 
källans och innehållen trovärdighet. Eleverna använder ofta källor likt Wikipedia trots att den 
typen av källor inte alltid kan ses som trovärdiga. Information som för eleven ter sig som konstig 
eller rolig ses av eleven som extra intressant, vilket medför att de glömmer att vara källkritiska: 
 

Anders: Var upplever du att eleverna lägger störst fokus vid informationssökning? 
Lärare 2: Jag upplever inte att dom är källkritiska om man själv inte påminner dom. Det gör jag 
inte. Och jag upplever att när dom söker efter information så är det de första bästa möjliga ofta. 
Tyvärr så är Wikipedia mer populärt än vad man önskar. Det är viktigare att hitta information 
snarare än att den ska vara trovärdig. Och ju roligare den blir, eller vad ska jag säga, ju 
intressantare blir den. Det skulle kunna vara något som är väldigt konstigt, då är den väldigt 
intressant. Det tar överhand och går kanske inte alltid hand i hand med vad som är rimligt att göra. 

 
Lärare 3 beskriver att hen arbetar med de lägre åldrarna och har därför inte hunnit behandla 
ämnet i någon större utsträckning. Av den anledningen menar hen att eleverna lägger störst 
fokus vid lättillgänglighet och att finna information. Läraren menar att eleverna har svårt att 
jämföra källor och väljer därför den första källa där informationen stämmer med det eftersökta 
ämnet: 
 

Anders: Var upplever du att eleverna lägger störst fokus vid informationssökning? 
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Lärare 3: Jag jobbar ju med dom lägre åldrarna och där har dom ju inte kommit in idet här med 
källkritik riktigt än. Så att där är det mer att det skall vara lättillgängligt, det första dom hittar det 
tar dom. Oftast så har dom ju väldigt svårt med det här att det ska vara en trovärdig källa och att 
det ska vara. Dom har oftast väldigt svårt att hitta faktan på flera ställen, det tycker dom blir en 
jobbig process liksom, att det blir svårt att hitta samma sak på flera ställen. Så jag tror att dom 
lägger det på tillgänglighet och att det är lätt att hitta snabba fakta liksom hellre än att den ska vara 
säker.  

 
Excerpten visar att lärarna menar att elever i de tidiga årskurserna är lättmissledda då de näst 
intill helt saknar förmågan att bedöma källor under de första skolåren. Eleverna saknar ofta 
strategier för hur de skall välja information baserat på huruvida källan är trovärdig vilket 
resulterar i att de oftast nöjer sig med de sökträffar som först överensstämmer med eftersökt 
ämne. 
 
6.1.3 Elevstrategier för källkritisk bedömning 
Lärarna upplever att eleverna i de tidiga årskurserna i stort sett saknar strategier för att bedöma 
trovärdigheten hos källor de stöter på. Fokus ligger mer på att hitta information än att den skall 
vara trovärdig. Elevernas ringa ålder och många gånger bristande språkkunskaper i skrivning 
och läsning under de tidigare årskurserna försvårar ett källkritiskt förhållningssätt. 
 
Lärare 2 berättar att eleverna bedömer skriven text som mer trovärdig än information från 
exempelvis Youtube eller reklamfilmer. Hen menar att eleverna saknar långsiktiga strategier 
och istället bedömer efter vad de anser självklart: 
 

Anders: Kan du beskriva hur du upplever de strategier eleverna använder för att bedöma källans 
trovärdighet? 
Lärare 2: Jag upplever inte att dom har något vidare tänk när det gäller olika texter, är det skrivet 
så är det sant typ. Medans om det är något som sägs i en reklamfilm eller sägs på Youtube så är 
det inte lika sant eftersom att det inte ser lika seriöst ut. Så det upplever jag väl att dom, dom har 
ju inte någon långsiktig strategi där dom analyserar utan det är mer det som är självklart. 
Exempelvis skriven text är mer trovärdig än till exempel videoklipp. 
 

Lärare 3 menar att eleverna saknar strategier för att bedöma trovärdigheten hos olika källor. För 
att de skall agera källkritiskt så måste de ständigt påminnas att vara det. Läraren menar att 
eleverna utvecklar källkritiska strategier först långt senare. Hen menar att de inte agerar 
källkritiskt i de tidiga årskurserna utan att de ofta oreflekterat återger sådant de läst som att det 
vore sant: 

 
Anders: Kan du beskriva hur du upplever de strategier eleverna använder för att bedöma källans 
trovärdighet? 
Lärare 3: Min senaste reflektion är att det finns inga strategier, med min senaste klass finns det 
inga strategier. Man måste ju påminna dom hela tiden att dom måste försöka hitta. Helst vill man 
ju att källan ska finnas i en tryckt version och på en nätbaserad version så att man verkligen får 
det. I och med att på nätet är det ju så lätt för vem som helst att slänga ut nån form av fakta. Men 
jag upplever att dom har inte det förens dom kommer upp i, det sitter inte i bakhuvet förens dom 
kommer upp i kanske årskurs 6. Om ens där att det ska vara en trovärdig källa. I dom små åldrarna 
så vill dom bara att det ska bli klart så fort som möjligt. Huvudfokus ligger på att hitta information 
över huvud taget. Så det är det som är utmaningen att få dom att hela tiden ha det i åtanke att det 
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ska vara en betrodd källa och att det ska vara en beprövad källa. Men det är svårt. Och det märker 
man ju också när dom kommer och berättar om saker dom har hört eller läst på nätet. Dom har ju 
inte det här källkritiska, det filtret det har dom ju inte. Dom återger all information med samma. 
Det kan vara nåt som dom läst att nån kompis har skrivit och då är det sanningen. Liksom dom 
har inte det resonemanget riktigt än tycker jag. 
 

Lärare 4 menar att ett källkritiskt förhållningssätt inte kommer per automatik utan att eleverna 
behöver vägledas och påminnas för att agera källkritiskt. Hen menar att eleverna nöjer sig med 
första sökresultat om de inte påminns om att undersöka fler alternativ. 

 
Anders: Kan du beskriva hur du upplever de strategier eleverna använder för att bedöma källans 
trovärdighet? 
Lärare 4: Jag kan inte säga att dom har några direkta strategier utan dom ah det här verkar bra och 
så går dom in där. Och så kanske man inte tänker på att det fanns ju några träffar till liksom, att 
man kan gå in och titta på flera olika. Så att där får man nog vägleda dom lite och liksom påminna 
dom. Det är nog inte nåt som är automatiserat utan man får vara med och påminna dom. Så jag 
kan inte säga att dom använder nån direkt strategi. 

 
Excerpten visar att lärarna menar att ett källkritiskt tankesätt inte är något eleverna approprierar 
på egen hand utan är i ständigt behov av stöttning för att utvecklas. Scaffolding spelar därför en 
viktig roll för att eleverna succesivt skall utveckla förmågan att förhålla sig källkritiskt. Lärarna 
menar att eleverna visar större tilltro till skriven text än till exempelvis videoklipp eller material 
som uppenbart producerats i marknadsföringssyfte. 
 
6.1.4 Elevskillnader 
Samtliga lärare upplever stor skillnad i källkritisk förmåga mellan eleverna i årskurs ett och 
årskurs tre. De menar att eleverna i årskurs ett inte reflekterar över den information de 
konsumerar utan tar all information för att vara sann. I årskurs tre däremot upplever lärarna att 
många av eleverna har förmåga att kritiskt granska den information de konsumerar. Förutsatt 
att de kontinuerligt påminns om det.  
 
Lärare 2 menar att det är markant skillnad i källkritisk förmåga mellan de sexåriga elever som 
nyligen börjat årskurs ett och snart tioåriga elever som lämnar årskurs tre. De äldre eleverna 
börjar enligt läraren att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt. Läraren menar även att det 
förekommer vissa skillnader baserat på elevens datorvana, då det innebär en större vana att 
navigera digitala miljöer. Hen upplever även att de elever som är vana läsare lättare tar till sig 
informationen: 
 

Anders: Kan du beskriva de, om några, skillnader du upplever mellan elever när det kommer till 
källkritisk informationssökning i digitala medier baserat på exempelvis kön, datorvana, 
socioekonomisk förutsättning och ålder? 
Lärare 2: Alltså ålder ja, den är ju väldigt markant. Alltså en vad ska jag säga en sexåring som får 
höra eller pratar om information den får höra från olika håll den tror ju på det mesta, medans en 
tioåring inte tror på det mesta utan har börjat fått ett, vad ska jag säga, ett analyserande tänk. Sen 
datavanan spelar också in upplever jag. Att dom elever som är lite mer datavana vet vilka sidor 
som är lite mer pålitliga och som man söker på på internet och hur man använder datorn. Jag 
märker också, eller jag upplever också att eleverna som är vana läsare dom har lättare att ta till sig 
det dom letar efter. Och därmed så blir det lättare för dom att hitta trovärdig information. 
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Lärare 3 menar likt lärare 2 det är stor skillnad mellan eleverna baserat på ålder. Även lärare 3 
uppmärksammar datorvana som en aspekt som underlättar för eleven att ta till sig information. Då 
undervisningen i källkritik initieras tidigare och tidigare så tror läraren att elever tidigare kommer att bli 
bättre på att förhålla sig källkritiskt:  
 

Anders: Kan du beskriva de, om några, skillnader du upplever mellan elever när det kommer till 
källkritisk informationssökning i digitala medier baserat på exempelvis kön, datorvana, 
Socioekonomisk förutsättning och ålder? 
Lärare 3: Inte mellan könen kan jag uppleva att det är nån skillnad, det är lika. Dom som har hög 
datavana har ju också lättillgängligt till sådana här ströinformation som kanske inte är på riktigt. 
Alltså till skillnad från dom inte sitter lika mycket vid datorn. Men åldern är en sån här grej som 
gör att man ser en jättestor skillnad, man har jobbat med det mer. Jag tror att vi här kommer att se 
en jättestor skillnad nu när vi har fått en mycket mer, vi har mera enheter ute i klasserna. Man 
jobbar mer med datorer och sådana grejer för då för här har ju vi inte haft det så då blir det nånting 
nytt för dom och då kommer vi att märka stor skillnad. För nu måste man börja med det här redan 
i årskurs ett när man tidigare har börjat i årskurs tre förut. Så jag tror att vi kommer att märka en 
större skillnad om några år. Eleverna kommer att vara bättre på källkritik. Helt enkelt för att man 
börjar tidigare. Man börjar tidigare och tidigare. 

 
Excerpten visar att lärarna menar att ålder är en betydande faktor för elevernas förmåga att 
förhålla sig källkritiskt. Datorvanan hos eleven påverkar enligt lärarna hur lätt eleven har att ta 
till sig informationen samt navigerar digitala miljöer. Det tyder på att ökad appropriering av 
både de materiella redskapen samt det språk som miljöerna använder i viss mån kan negera de 
svårigheter som dessa redskap introducerar. De lärare som observerat störst skillnader mellan 
eleverna är de som även har störst tillgång till datorer. De läser mer frekvent på skärm vilket 
naturligt innebär att eleverna är mer vana vid arbetssättet.  
 
6.1.5 Framåtsyftande 
Lärarna i studien menar att den viktigaste egenskap eleverna bör ha med sig under sin fortsatta 
utbildning är att de förstår vikten av ett kontinuerligt källkritiskt förhållningssätt.  
 
Lärare 6 beskriver att en medvetenhet och ett kontinuerligt källkritiskt reflekterande är en av de 
viktigaste aspekterna eleven bör ha med sig under sin fortsatta skolgång: 
 

Anders: Vad anser du är viktigast att eleverna tar med sig från din undervisning i källkritisk 
informationssökning när de liksom går vidare till årskurs 4? 
Lärare 6: Ja nej men att man är medveten om att man behöver helt enkelt vara källkritisk och att 
man behöver tänka efter och att man inte bara tror på allt. Så enkelt tänker jag att de behöver veta 
att det finns så otroligt mycket information och tänk efter, vad vet jag förut, kan det stämma. Lite 
så. 

 
Även lärare 2 menar att kontinuerlig källkritisk reflektionsförmåga samt ett baslager av vad 
som är trovärdigt är aspekter som eleven bör ha med sig under sin fortsatta skolgång: 
 

Anders: Vad anser du är viktigast att eleverna tar med sig från din undervisning i källkritisk 
informationssökning när de liksom går vidare till årskurs 4? 
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Lärare 2: Det är väl att dom har den här reflektionsförmågan att tänka själva lite, ok men vänta nu 
är det här sant eller är det inte sant. Och lika att dom har ett, vad ska man säga, ett baslager med 
vad som är trovärdigt eller inte. 

 
Likt de två tidigare lärarna beskriver även lärare 3 att kontinuerlig reflektionsförmåga är en 
viktig egenskap elev bör ha med sig under sin fortsatta skolgång: 
 

Anders: Vad anser du är viktigast att eleverna tar med sig från din undervisning i källkritisk 
informationssökning när de liksom går vidare till årskurs 4? 
Lärare 3: Ja det är väl det här att dom har med sig det här i bakhuvudet, dom här frågorna, är det 
här rimligt är det här sant. Att dom inte bara tar in all information, att dom verkligen reflekterar 
över om det kan vara. En kontinuerlig reflektion.  

 
Excerpten visar att lärarna värderar kontinuerlig kritisk granskning som en av de viktigaste 
egenskaperna eleven bör ha med sig under sin fortsatta skolgång. Som lärarna tidigare nämnt i sina svar 
så är ett av de största problemen att elever glömmer att vara källkritiska. Av den anledningen är 
förståelsen för vikten av att vara källkritisk en viktig komponent för att eleverna skall komma ihåg att 
vara källkritiska. 
 

6.1.6 Digital läsning 
Merparten av lärarna upplever att elevengagemang för läsning ökar kraftigt vid läsning digitalt 
gentemot analogt. De menar att eleverna upplever läsningen som roligare och mer spännande. 
Samtidigt menar de att eleverna har svårare att ta till sig det de läser då den digitala läsningen 
inte erbjuder samma struktur och överskådlighet som läsning i analoga medier.  
 
Lärare 2 menar att engagemanget och intresse ökar vid läsning digitalt. Samtidigt ger den 
digitala läsningen en mer ytlig förståelse och en försämrad kvalitet av läsningen. Eleverna orkar 
heller inte läsa lika länge digitalt som analogt: 
 

Anders: Kan du beskriva hur du upplever elevers läsning digitalt i relation till analogt när det 
kommer till exempelvis läsförståelse, läshastighet, intresse och engagemang? 
Lärare 2: Engagemanget ökar när man har en dator, konstigt nog eller det är inte så konstigt 
kanske, men det är roligare att läsa på datorn. Däremot så orkar dom inte läsa lika länge på en 
dator som dom gör vanligtvis, även om dom tycker att det är tråkigt och läsa vanligtvis. Så intresset 
skulle jag säga ökar medans kvaliteten försämras. Alltså vad dom får med sig av det dom har läst, 
att det dom läser blir mer ytligt på en dator. Det sitter inte lika utan det blir ett mer skumläsande 
skulle jag säga på datorn än vad man gör i en bok. För att i en bok så vet man att jag behöver få 
med mig all information. På datorn så ser man redan nästa rubrik eller vad jag ska säga tydligare. 
Det är roligare men dom orkar inte lika länge och dom förstår inte lika mycket. 

 
Lärare 4 lyfter aspekter som att texter som konsumeras analogt ofta är åldersanpassade på ett 
annat vis än de som eleverna konsumerar på internet. De digitala sidorna är många gånger 
skrivna med ett språk som fungerar försvårande för eleven att ta till sig informationen. Lärarens 
roll blir då att hjälpa eleven med stöttning och förklaring av svåra ord. 
 

Anders: Kan du beskriva hur du upplever elevers läsning digitalt i relation till analogt när det 
kommer till exempelvis läsförståelse, läshastighet, intresse och engagemang? 
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Lärare 4: Ja alltså det kan ju kanske vara så att när man är ute på nätet och så, då är det ju texter i 
största allmänhet så som är för vem som helst. När vi använder mer böcker eller så analogt i 
klassrummet då är det ju anpassat för deras ålder. Texter på deras nivå. Så där finns det ju en 
skillnad, vad betyder det här ordet, mer svårare ord. Alltså texterna kan ju vara svårare. Det är ju 
inte så att de är åldersanpassade efter nivå. Så där kan man ju se en skillnad då att man får hjälpa 
dom med vad dom kan sålla bort och så. Får man ju vara med som en hjälpare då för några och en 
del flyter det ju bara på för. Men där så kan det ju vara så att även om du är en god läsare analogt 
så kan du ju stöta på hinder i en sån text och liksom frågar om hjälp så. Det handlar mer om textens 
struktur och nivå. Så klart är det lättare att ta till sig text som är tydligt utformad. Om dom är ute 
på, vad ska vi ta, kommer in på Wikipedia eller så så är det klart att det är svårare termer där än, 
jag vet inte vad jag ska ta för exempel men jag hoppas du förstår vad jag menar. Jag upplever 
ingen skillnad om texten håller samma nivå på dator eller i en bok. 

 
Excerpten visar att lärarna hävdar att läsning digitalt medför ett större engagemang och intresse 
bland eleverna. Samtidigt minskar både hastigheten och kvaliteten på läsningen. 
Uppbyggnaden av de texter som eleverna konsumerar via internet kräver många gånger 
lärarstöttning för att eleven skall kunna tolka och inhämta informationen. Scaffolding får därför 
en viktig roll vid digital läsning för att eleven skall möjliggöras att hantera de digitala miljöerna 
och ta till sig informationen. 
 
6.2 Hur beskriver lärarna att de arbetar i undervisningen i källkritisk 
informationssökning i digitala medier? 
I detta avsnitt presenteras de resultat som besvarar frågeställningen om hur lärarna beskriver att 
de arbetar i undervisningen i källkritisk informationssökning i digitala medier. 
 
6.2.1 Undervisningen i informationssökning 
Flertalet av de intervjuade lärarna upplever det svårt att undervisa i informationssökning under 
de två första årskurserna med hänvisning till elevernas ringa ålder. Många av eleverna har 
bristande läs- och skrivkunskaper, vilket gör att de inte är redo för den typen av uppgifter. Av 
den anledningen inledde många av lärarna undervisningen om informationssökning under den 
andra halvan av läsår två eller under läsår tre.  
 
Lärare 2 uppger att hen använder sig av programmet Lilla aktuellt skola som en introduktion 
för att initiera diskussioner kring falska nyheter. Läraren menar att den information eleverna 
konsumerar i stor utsträckning bestäms av läraren vilket medför att det är av större vikt att 
läraren granskat materialets trovärdighet: 
 

Anders: Kan du beskriva om och i så fall hur du arbetar med dina elever med informationssökning? 
Lärare 2: Ja, vi har tittat dels på ett program som heter surfarna och det tycker jag är väldigt tydligt, 
dom tar upp det ifrån deras perspektiv. Sen lite prata om just när det kommer till tillexempel så 
här nyheter. Vi brukar titta på lilla aktuellt skola också och då när dom tar upp nyheter, att det 
finns så här falska nyheter också. så blir det väldigt centralt, så kan man prata vidare om det så. 
Sen är dom så pass små än så länge så den mesta faktan dom får kommer ju från mig så då är det 
ju mer viktigt att jag har kollat det än att dom ska kolla på det. 

 
Lärare 3 beskriver hur eleverna ofta arbetar med informationssökning i anslutning till att 
eleverna skriver faktatexter. Hen beskriver även hur de arbetar med hela områden som 
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behandlar källkritik, där fokus ligger vid att diskutera vilka sidor som är trovärdiga respektive 
icke trovärdiga. Läraren berättar även att de analyserar texter genom att eleverna får bedöma 
huruvida de verkar rimliga: 
 

Anders: Kan du beskriva om och i så fall hur du arbetar med dina elever med informationssökning? 
Lärare 3: Digitalt så använder man ju datorer och då försöker man ju, det kan ju till exempel vara 
när man skriver en faktatext eller så och då försöker man ju får dom att inte använda wikipedia 
för att det är inte en trovärdig källa. Sen jobbar man ju ofta med ett helt arbetsområde som handlar 
om källkritik. Där man lär ut källkritik och där man tittar på texter inte är trovärdiga och pratar 
om det så att dom ska vara medvetna att det faktiskt inte finns på riktigt. Så som jag har jobbat så 
har vi analyserat olika texter och dom ska tänka efter, är det rimligt är det inte rimligt och just det 
här att det ska finnas på fler än ett ställe. Att dom ska veta om, att dom ska kunna bekräfta  faktan 
eller vad man ska säga. Och sedan så lär man ju även ut lite gran vilka som är trovärdiga källor. 
Ska man läsa om, ska man skriva en faktatext om en fotbollsspelare då kanske svenska 
fotbollsförbundet är en trovärdig källa för att det liksom är något som har med det att göra och 
inte det man hittar på flashback. Analogt är ju svårare för att i skolan så har vi ju ofta en begränsad 
budget, vi har ju ofta gamla läromedel. Så då är det ju svårt att säga att faktan, för fakta ändras ju 
beroende på. Om man till exempel läser om folkmängder och sådana grejer så ändras ju det hela 
tiden. Så då är ju analogt mycket svårare än digitalt. När man har gamla läromedel. 

 
Lärare 4 uppger att undervisningen i källkritisk informationssökning initierades i årskurs tre i 
de samhällsorienterande ämnena. De började med att titta på en serie via UR play, där källkritik 
förklarades på en elevanpassad nivå: 
 

Anders: Kan du beskriva om och i så fall hur du arbetar med dina elever med informationssökning? 
Lärare 4: Ja, alltså det blev ju när dom gick i trean. Det var väl där vi började prata om källkritik 
inom SO:n och vi tittade på en bra serie, jag tror att den hette Vovvebloggen eller Vovvevloggen 
eller så på UR play. Och den gillade dom skarpt och där tog dom upp olika saker med det här med 
källkritik på ett lättförståeligt sätt. Och då pratade vi om det på ett basic sätt men ändå så att dom 
förstod vad källkritik är och varför man skall vara observant och så. Det är väl på den nivån liksom, 
lektioner i helklass där vi tittade på den här serien. Inte nått djupare utan i allmänna ordalag liksom. 
 

Lärare 4 menar att datortillgången styr hur digital informationssökning kan implementeras i 
undervisningen. Hen menar att de klasser där en uppsättning datorer finns att tillgå har en mer 
kontinuerlig användning. De klasser som saknar egen uppsättning datorer tvingas planera sin 
datoranvändning efter tillgången av datorer. Läraren menar att de Ipads som finns inte används 
på samma vis som datorerna utan mer nyttjas för olika lärspel: 

 
Anders: Hur ofta arbetar ni med datorer vid informationssökningen? 
Lärare 4: Sen har det ju varit lite som att vi har varit lite som en klämklass, vi och det är ju två 
klasser på skolan som inte har datorer då. Vi har liksom legat i skarven. Så för oss har det ju inte 
blivit en lika naturlig del som för andra klasser som kanske har datorer med informationssökning. 
Vi har ju tillgång till datorer, men för dom som har det blir det ju liksom mer i vardagen. Vi har 
ju bokade tider, vi har en datavagn som vi delar med flera klasser. Så på det sättet blir det ju mer 
som, det blir ju mer bestämt när vi har tillgång till datorer och så. Sen har man ju ett vist antal 
Ipads i klassen, men det blir ju inte på samma sätt, dom används mer till lärspel. Det blir ju inte 
att hela klassen sitter med det. Men men a att man diskuterar att dom här sidorna kan vara bra att 
vara inne på när vi letar efter det här och så, för att annars kan ju dom bara sitta och söka bara helt 
överallt liksom. Och vilka är vettiga och vilka är vettiga sidor att använda till det här och så. 
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Excerpten visar att lärarna uppger att de ofta arbetar med informationssökning i anslutning till 
arbetsområden som rör skrivandet av faktatexter. Lärarna menar att det sker 
kombinationsundervisning mellan svenskämnet och de samhällsorienterade ämnena. Det beror 
med stor sannolikhet på den dominerande ställning faktasökning och faktabearbetning har inom 
en stor del av de uppgifter som förekommer i de samhällsvetenskapliga ämnena. Enligt lärarna 
tillhandahålls eleverna i de tidiga årskurserna information som i förväg valts och granskats av 
läraren. Det ger indikationer om att lärarna implementerar scaffolding genom att initialt 
tillhandahålla eleverna med information för att succesivt låta dem söka information på egen 
hand i takt med att de approprierar nödvändig redskap för att på egen hand utföra uppgiften. 
 
Excerpten visar även att lärarna menar att det är skillnad i datortillgång mellan klasserna. De 
klasser som har en kontinuerlig tillgång till datorer har möjlighet att planera en mer 
kontinuerligt för informationssökningsuppgifter. Där tillgången av datorer istället är sämre, 
dikteras planeringen denna typ av uppgifter av datortillgången. De Ipads som finns att tillgå 
används enligt läraren inte för informationssökning utan används istället för olika lärappar. 
 
6.2.2 Undervisningen i källkritik 
Precis som med undervisningen om informationssökning så råder det stora likheter mellan de 
metoder och arbetssätt som lärarna använder i undervisningen om källkritik. Samtliga lärare i 
studien anser att både källkritik och informationssökning går in i varandra vilket medför att 
undervisningen om de båda ofta går hand i hand.  
 
Lärare 1 anser det svårt att undervisa om källkritik i de lägre årskurserna då hen anser att 
eleverna inte är mogna för det förrän de går i mellanstadiet samt att elevernas språkkunskaper 
utgör ett hinder i den källkritiska undervisningen: 
 

Anders: Kan du beskriva om och i så fall hur du arbetar med dina elever med källkritik? 
Lärare 1: Jag tycker att det är svårt att jobba med det i år ett till tre. Jag vet att när jag hade fyra 
till sex för x antal år sedan då är det en annan sak. Jag tycker att mognaden hos eleverna och deras 
språkkunskaper gör det svårt att jobba med källkritik i år ett till tre. Jag kan inte tänka mig treorna 
som jag har haft skulle kunna lösa såna uppgifter riktigt. Det är möjligt att dit vi är på väg med 
skolan och kanske samhället i övrigt att det kryper längre ner i åldrarna. Men jag kan inte se det 
än i år ett till tre. 

 
Lärare 3 uppger att källkritik primärt undervisas i de samhällsorienterande ämnena då de har 
ett större fokus på skrivandet av faktatexter. Läraren menar att de ofta arbetar med färdiga 
material som behandlar ämnet källkritik. Hen berättar att en stor del av undervisningen handlar 
om huruvida olika källor anses trovärdiga: 
 

Anders: Kan du beskriva om och i så fall hur du arbetar med dina elever med källkritik? 
Lärare 3: Jag har jobbat med, jag kommer inte ihåg vad det heter men jag har jobbat med min 
klass med ett material från nätet som tror jag heter hej källkritik, eller nånting sånt dära. När man 
jobbar med just det arbetsområdet jag tror att det är från statens mediaråd eller nått sånt där. Och 
man jobbar ju med det hör ju till SO:n. det är ju ett arbetsområde inom SO:n. Det återkommer ju 
när man jobbar med egentligen all form av faktasökning, faktatexter och i många områden så det 
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är något som kommer kontinuerligt hela tiden. Mycket av diskussionerna med eleverna rör vika 
sidor eller vilka källor de får använda eller inte använda å som är trovärrdiga. 

 
Lärare 5 berättar att de inte använder specifika material i den källkritiska undervisningen, 
istället arbetar de gemensamt via projektor där de undersöker olika internetsidor. Läraren 
beskriver hur den källkritiska undervisningen initierades i årskurs två med ett material som 
utformats för att lura eleverna. Eleverna blev enligt läraren upprörda över hur den till synes 
seriösa sidan kunde vara falsk: 
 

Anders: Kan du beskriva om och i så fall hur du arbetar med dina elever med källkritik? 
Lärare 5: Inte ett specifikt material har jag använt utan vi tittar på olika sidor, eh vi gör ju också 
mycket gemensamt uppe på tavlan att jag har projektorn och så tittar vi liksom hur får vi fram 
materialet. Vilka år eller hur många som har besökt någonting, det kan ju variera i sifferantalet 
också. så sen har jag ju kört den här, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, där jag har grundlurat 
dom. Jag berätta vart jag ska åka på semester, vet du vilken det är. Där det finns både skidåkning 
och solsemester. Där blev dom ju riktigt arg efteråt, och hur det ens kan finnas en sån sida på nätet. 
Och det är så vi startade, gjorde jag det här i tvåan eller nått, det var så vi startade, hur vet du vad 
som är sant. För då tyckte dom att det var sant för det var ju riktiga bilder. Det var ju en fin text, 
eh, det såg ju bra ut alltihop faste det behöver ju inte vara sant. 
 

Lärare 7 beskriver hur hen använder Lilla aktuellt som en ingång till att starta diskussioner 
kring källkritik. Läraren menar att den källkritiska undervisningen ofta centreras kring ett par 
veckor där området behandlas. Läraren beskriver även en uppgift där eleverna själva hittar på 
nyheter som är falska för att sedan låta andra elever bedöma trovärdigheten av den 
egenpåhittade nyheten: 

 
Anders: Kan du beskriva om och i så fall hur du arbetar med dina elever med källkritik? 
Lärare 7: Ah men det mest konkreta för oss är ju att titta på, att titta på just nyhetsrapportering. 
Trots att vi har så unga elever, dom älskar ju, dom älskar ju att kolla på Lilla aktuellt å kommer in 
i många diskussioner. De bli ju många sån livediskussioner i klassrummet faktiskt. Vi har ju inte 
jobbat med det skriftligt å så än så länge. Men det blir ju där några veckor där informationsteknik 
ligger. Sen så gjorde vi faktiskt i ettan ett lite mindre arbete där dom fick hitta på egna fake news, 
då hade dom ju precis tagit upp det. Asså Lilla aktuellt är ju fantastiskt att utgå ifrån, det startar 
upp tankar som man kan bygga vidare på. Å så fick dom hitta på egna nyheter om skolan å så fick 
resten av skolans elever gissa om det var sant. 
 

Lärare 6 förklarar att hen använder färdigt material i stor utsträckning för att undervisa eleverna 
i källkritik. Läraren menar att en stor del av undervisningstiden går åt till att lära eleverna att 
hantera utrustningen vilket enligt läraren stjäl viktig undervisningstid. 

 
Anders: Kan du beskriva om och i så fall hur du arbetar med dina elever med källkritik? 
Lärare 6: Med den här gruppen har vi inte gjort någonting än men jag ju säga hur jag har gjort 
förut. Då har jag liksom haft som ett temaarbete kring källkritik kanske bara en vecka eller två 
liksom där vi först har pratat om vad en källa är till exempel och utifrån några filmer som har 
funnits på SLI. Nu ska vi se då. De heter så här ”Hur vet du det?” och då har vi liksom tittat på 
dom där filmerna, gjort en affisch ”Vad är en källa?”, en affisch kring det där. Och så har vi använt 
oss av Bamse, har nå tidningar som vi har läst. Vi har inte varit inne på nätet mer än att vi har sett 
de här filmerna men de här tidningarna handlar ju om att Bamse ser nånting på nätet man pratar 
ju om att det är på nätet det är viktigt liksom, extra viktigt. Man tappar onödig tid liksom, en stor 
del av tiden går åt till att eleverna ska hantera själva datorn. Utrustningen blir som ett moment 
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som stör resten och då måste vi prata om den och liksom undervisa om hur man, hur man liksom 
använder den. Dom som är vana vid datorer har inte lika svårt med de. 
 

Excerpten visar att lärarna uppger att det sker kombinationsundervisning mellan svenskämnet 
och de samhällsorienterade ämnena. Jag menar att det med stor sannolikhet beror på den 
dominerande ställning faktasökning och faktabearbetning har inom betydande del av de 
uppgifter som förekommer i de samhällsvetenskapliga ämnena. Lärarna uppger att de använder 
sig av färdiga material som exempelvis TV-programmet Lilla Aktuellt, som då fungerar som 
en utgångspunkt för diskussioner om vad som försiggår runt om i världen. Det används då även 
i syfte att diskutera hur man som tittare kan veta att det som sägs i programmet faktiskt är 
sanningsenligt och var informationen har sitt ursprung. Även olika program, litteratur och 
hemsidor om källkritik speciellt utformade för barn används i undervisningen. Lärarna berättar 
även att de har gett eleverna uppgiften att skapa egna falska nyhetsartiklar för att visa dem hur 
enkelt det är att sprida information som inte är sann. De menar att det var ett effektivt sätt öppna 
elevernas ögon, men även att starta diskussioner kring ämnet. Lärarna upplever under de tidiga 
årskurserna en utmaning i att få eleverna att förstå vad källkritik faktiskt innebär, mycket på 
grund av elevernas ringa ålder. De menar att många av eleverna har bristande språkliga 
kunskaper inom läsning och skrivning vilket gör att de inte är redo för den typen av uppgifter 
under de första årskurserna. 
 
I excerpten ger lärarna ger exempel på att hemsidor används som speciellt utformats för att 
undersöka elevernas förmåga att kritiskt granska och medvetet reflektera. Hemsidan presenterar 
eleverna med ett semesterresmål dit läraren berättar för klassen att hen bokat en resa. Hemsidan 
målar upp bilden av en destination där en rad aktiviteter finns tillgängliga men presenterar även 
information som motsäger sig själv. Resmålet som presenteras erbjuder både soliga och varma 
stränder så väl som skidåkning av alpin kvalitet. Hemsidan är utformad på ett sådant vis att den 
för eleverna framstår som mycket seriös och trovärdig. Lärarna berättar att flertalet av deras 
elever upplevde sig lurade när läraren sedan avslöjade för dem att sidan är fiktiv och förklarar 
för dem att den utformats för att luras. Många av eleverna blev då mycket upprörda och 
ifrågasatte hur någon tillåtits designa och publicera en sådan sida då den ljuger för sina läsare. 
Hemsidan användes enligt lärarna för att starta diskussioner kring källkritik och vikten av att 
medvetandegöra sig om var information kommer ifrån. De menar att det fungerade som en 
ögonöppnare för eleverna där flera elever långt senare mindes hemsidan och använde den som 
argument för att påminna både sig själv och sina klasskamrater att komma ihåg att vara 
källkritiska. De menar även att en stor del av undervisningstiden vid arbetet med källkritik går 
åt till diskussioner kring vilka typer av källor som kan anses trovärdiga och vilka som bör 
undvikas. En del av tiden går även åt till att lära eleverna att hantera utrustningen, då själva 
hanteringen av hårdvaran är en aspekt som försvårar för många elever. Mus och tangentbord 
används inte lika intuitivt som en bok. Dock observerar flera av lärarna att dessa aspekter är ett 
mindre hinder för de elever som har stor datorvana. 
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6.2.3 Undervisningens påverkan på elevernas källkritiska inställning 
Merparten av lärarna i studien upplever att eleverna ändrar sitt beteende som en följd av deras 
undervisning. De menar dock att eleverna glömmer att vara källkritiska om de inte kontinuerligt 
påminns om det.  
 
Lärare 3 beskriver att eleverna agerar medvetet och källkritiskt när de arbetar med det som 
specifikt område. Läraren beskriver det som en färskvara där eleverna ständigt behöver 
påminnas om att förhålla sig källkritiskt. Läraren menar även att det är viktigt att 
undervisningen i källkritik initieras så tidigt som möjligt då internet står för en stor del av den 
information som konsumeras idag. Hen menar att det som ger störst effekt är att kontinuerligt 
påminna eleven: 
 

Anders: Upplever du att eleverna ändrar sitt beteende och/eller inställning till källkritik som en 
följd av din undervisning? 
Lärare 3: Det märks nog direkt när man jobbar, när man är i det området tänker jag, då är dom ju 
väldigt medvetna om det. sen så tror jag att det lätt glöms bort om man inte är där som vuxen och 
påminner och ifrågasätter källan eller källkritiken. Det är absolut en färskvara och är nått som 
behöver återkomma hela tiden. Eftersom att nu är ju samhället så nätbaserat så att jag tror att det 
är ännu viktigare att man lär ut källkritik i tidig ålder nu än vad det var för 10 år sen tillexempel. 
För nu kommer nästan all info via nätet och det är så lätt att sprida falsk fakta eller liksom fakta 
som är hälften sant. Så ja tror att vi behöver bli ännu mera uppmärksamma och lära ut till barnen 
snabbare. Och att vi som vuxna är där och ifrågasätter. Det har ju gett mest effekt, att man 
ifrågasätter källorna. Att man frågar att hur vet du att det är sant. Så att dom lär tänka till 
kontinuerligt för att dom har inte det här i bakhuvet att är det rimligt eller kan det här vara möjligt. 

 
Även lärare 4 beskriver ett källkritiskt förhållningssätt som färskvara hos eleverna. Där de 
agerar källkritiskt så länge de kontinuerligt påminns om att göra det: 
 

Anders: Upplever du att eleverna ändrar sitt beteende och/eller inställning till källkritik som en 
följd av din undervisning? 
Lärare 4: Nä men så klart att det finns ju dom som, a men kommer du ihåg när vi pratade om det 
där liksom, att dom drar sig till minnes och så. Och så får man ju påminna dom ibland, kom ihåg 
att kolla källan och så. Och visst då använder dom sig utav det. Absolut, men man får ju påminna 
dom om det och vissa är det helt naturligt för att dom tänker sig för. Det blir lite av en färskvara 
och man lär kontinuerligt undervisa om det. 

 
Likt de tidigare så beskriver lärare 5 hur eleverna intar ett källkritiskt förhållningssätt i 
anslutning till arbetsområden där källkritik används. Samt en tid efter att arbetet på området 
avslutats. Ju längre tid det går efter att eleverna arbetat källkritiskt, ju mer behöver de påminnas 
att fortsätta vara det: 
 

Anders: Upplever du att eleverna ändrar sitt beteende och/eller inställning till källkritik som en 
följd av din undervisning? 
Lärare 5: Har man pratat och vi har har haft nån sån här ren uppgift och gjort något och varit 
källkritiska. Och så veckan efter, då kan dom ju hänga opp sig just på så här siffror att det stod här 
att björnen kan väga 100 kg och där står det att den kan väga 110 kg, då blir dom så här att då 
tittar dom riktigt noga. Men sen har man inte pratat om det på ett tag och gör dom påmind att vara 
kritiska då rinner det lite ut. Det gäller ju att vara på och prata hela tiden. 
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Excerpten visar att undervisningen tillhandahåller eleverna med verktyg för att bedöma 
huruvida källor är trovärdiga eller inte. Eleverna uppvisar enligt lärarna ett mer reflekterande 
beteende i direkt anslutning till och en tid efter undervisningsmoment där läraren pratar om 
eller undervisar i källkritik. Lärarna menar att eleverna succesivt återgår till att söka information 
mer och mer oreflekterat, ju längre tiden går efter att ett undervisningsområde där källkritik 
behandlas har avslutats. Scaffolding får därför en betydande roll då eleverna är i ständigt behov 
av stöttning för att de skall inta ett källkritiskt förhållningssätt. 
 
6.2.4 Förändring över tid 
Det har skett en förändring över tid. Merparten av lärarna har succesivt implementerat digitalt 
material i större och större utsträckning i sin undervisning. De menar att det följer en för 
eleverna naturlig utveckling. Lärare 2 uppger att den digitala världen har fått en större utrymme. 
Samtidigt upplever inte eleverna det som något konstigt då det är en naturlig del av deras 
vardag: 
 

Anders: Har du ändrat din undervisning och i så fall hur i relation till för exempelvis 2, 5 eller 10 
år sedan? 
Lärare 2: Mm ja men det har jag absolut, eh det har ju blivit tydligare att man måste prata om det. 
men det är väl för att den digitella, den digitala världen har blivit så stor och att det är så 
lättillgängligt. Men jag upplever dock inte att dom tycker att det är nått konstigt utan att jag 
upplever ändå att det blir i takt med dom eller vad man ska säga. Det blir en naturlig del av deras 
vardag liksom. 

 
Lärare 5 menar att det skett en stor förändring över tid. Att det är viktigare idag att göra eleverna 
medvetna då de har ständig tillgång till internet via exempelvis datorer eller mobiltelefoner. 
Läraren menar att källkritiken som tidigare kretsade kring att jämföra ett fåtal analoga källor, 
nu har bytts mot att eleverna tvingas förhålla sig till både ett större antal källor så väl som 
digitala källor: 
 

Anders: Har du ändrat din undervisning och i så fall hur i relation till för exempelvis 2, 5 eller 10 
år sedan? 
Lärare 5: Ja, man får ju göra dom mer medvetna idag och just för nu sitter all med telefoner och 
eller mobiler och egna datorer. För 10 år sen var det inte det. Då hade inte vi datorer å leta i på 
samma sätt heller. Då kunde vi jämföra två böcker men idag får vi jämföra tre fyra sidor om samma 
sak för att kolla vilken är mer. Man behöver använda fler källor idag och även nätet som vi inte 
har gjort tidigare på grund av avsaknad av datorer och så. Det är den största skillnaden. 

 
Lärare 3 menar att det idag är nödvändigt att initiera undervisningen i lägre årskurser än för 
exempelvis två eller fem år sedan då samhället idag är mycket mer digitalt: 
 

Anders: Har du ändrat din undervisning och i så fall hur i relation till för exempelvis 2, 5 eller 10 
år sedan? 
Lärare 3: Ja men skillnaden är ju att nu är det ett mycket mer digitalt samhälle än var det var för 
2 år sedan eller 5 år sedan när jag började jobba. Så det är väl det att man måste börja tidigare. Jag 
hade det bara som ett område i årskurs 3, nu måste man kanske börja redan i 1:an, fortsätta i 2:an 
och liksom följa upp hela tiden. 
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Excerpten visar att elever för endast ett par år sedan inte hade tillgång till eller möjlighet att 
använda digitala medier och framför allt internet på samma vis som idag. Då fanns det ett 
mycket mindre behov att lära eleverna hantera digitala medier. Lärarna anser därför att behovet 
att implementera dessa aspekter i sin undervisning har växt fram naturligt. Det fanns även 
tidigare men var då i princip uteslutande för det äldre eleverna i högre årskurser. Så en 
förändring över tid är enligt lärarna att det kryper ner i åldrarna, vilket medför att det blivit ett 
nödvändigt undervisningsinnehåll även för skolans lägre årskurser. 
 
6.2.5 Önskningar utan begränsningar 
När lärarna tillfrågas om vad som skulle förbättra den undervisningen så menar samtliga att den 
största förändringen de efterfrågar är mer tid till ämnet. De lärare där datortillgången är låg 
nämner även resurser i form av exempelvis datorer som en andra faktor som skulle förbättra 
undervisningen. Lärare 3 menar att tid och utrustning är två aspekter som dikterar hur 
undervisningen i digital källkritik kan organiseras. Hen menar att då klassen redan fått en 
uppsättning med datorer så är mer tid det som primärt skulle förbättra undervisningen: 
 

Anders: Finns det något skulle du ändra i din undervisning om du inte behövde begränsa dig till 
exempelvis tid eller budget? 
Lärare 3: Då skulle man ju vilja ha mycket mera tid till det hära. Och amen en del av det där har 
vi ju redan fått och det är ju att vi har fått flera enheter till att använda till informationssökning. 
Vi har fått en mycket bredare bas att söka informationssökning på. Men tiden är ju alltid, det spelar 
ju ingen roll vad man pratar om i skolan så är ju tiden alltid en bristvara. Och skulle man få lägga 
mer tid på det här så skulle ju det ge effekt. 

 
Även lärare 4 framhåller mer tid som den primära aspekt som skulle förbättra möjligheterna för 
undervisningen i källkritik: 
 

Anders: Finns det något skulle du ändra i din undervisning om du inte behövde begränsa dig till 
exempelvis tid eller budget? 
Lärare 4: Nämen det är väl kanske att se olika områden, hur har det ändrat sig. Alltså från att 
jämföra böcker, alltså vad har man sagt om olika personer nånting. Hur står det här i på nätet, hur 
står det i nya böcker, hur står det i gamla böcker. Kunna jämföra lite så, sånt som tar lite mer tid. 
Man känner inte att man har tid, man skulle behöva en vecka fritt. Men vi kollar nätet här, vad 
säger dom om den här personen, ja men Ankarström eller nånting, vad säger dom om ja han finns 
det mycket om. 

 
Excerpten visar att ser tid som en bristvara för att fullt ut kunna bedriva den undervisning de 
önskar. De menar att mer tid skulle innebära att tidskrävande moment kan implementeras i 
undervisningen. Det är något som lärarnas undervisningstid idag inte tillåter. 
 
7 Diskussion 
För denna studie har intervju med verksamma klasslärare valts som metod. Vid varje studie 
måste forskaren ta ställning till vilken metod som på bästa vis ger forskaren möjlighet att 
besvara studiens frågeställningar. Hade valet fallit på en annan metod så finns möjligheten att 
resultaten skiljt sig från de som framkommit genom de intervjuer som utförts. Även det 
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perspektiv som intas påverkar resultaten studien genererar samt vilka frågeställningar som kan 
besvaras. Denna fokuserar på lärarens uppfattning. Om studiens fokus istället varit ur elevens 
eller skolledningens perspektiv så finns möjligheten att resultaten skiljt sig från de som 
presenteras i denna studie. 
 
Resultaten kommer ur tolkningar av de svar som lärarna givit. De tolkningar som gjorts grundar 
sig oundvikligen i den förförståelse och de förutsättningar jag som författare besitter. Då jag är 
medveten om detta har jag i största möjliga mån försökt att förhålla mig objektivt vid tolkning 
av svaren. Det är dock en omöjlighet att svaren återges helt ofärgat av forskarens förförståelse. 
Det medför möjligheten att svaren skulle tolkats annorlunda av en annan forskare och därmed 
genererat resultat som skiljer sig från de som presenteras i denna studie. 
  
7.1 Metoddiskussion 
Denna studie har sin teoretiska grund i den sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorin 
lägger stort fokus vid de redskap som används vid lärande och den roll läraren har för lärandet. 
Ett viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin är den proximala utvecklingszonen, vilket 
innebär att nivån på den undervisning som bedrivs är så pass hög att eleven har möjlighet att 
klara av den med rätt stöttning, även kallat scaffolding. De lärare som medverkat i denna studie 
undervisar elever som många gånger har limiterade eller rent av bristande läs- och 
skrivkunskaper. Det medför att undervisning om en så pass komplex uppgift som källkritik, 
särskilt i relation till digitala medier, enligt mig måste hanteras och struktureras på ett sådant 
vis att den erbjuder en initialt mycket hög grad av scaffolding för att eleven skall möjliggöras 
att appropriera för uppgiften nödvändiga redskap. Både den tidigare forskningen och de 
intervjuade lärarna gör vikten av lärarens roll tydlig när det kommer till att undervisa om 
källkritik i digitala medier. Det gör den sociokulturella teorin till ett adekvat val av teoretisk 
utgångspunkt då jag menar att de begrepp som teorin tillhandahåller tydligt förklarar vikten av 
samt skapar förståelse för lärarens roll i sammanhanget. 
 
Metodvalet stod mellan intervju, enkät och observation. Observation valdes därefter bort då 
metoden inte erbjuder någon insikt i vad lärarna tycker, uppfattar eller menar att hen gör. Istället 
ger metoden svar på vad läraren gör, sett ur ett åskådarperspektiv. Enkät, trots att den erbjuder 
till viss del samma fördelar och möjligheter som intervju, valdes bort då metoden inte erbjuder 
möjlighet till fördjupning, förtydliganden och följdfrågor. Dessa aspekter ansågs nödvändiga 
för studiens genomförande. Den metod som valdes var intervju, vilket jag anser vara ett adekvat 
val som även möjliggjort att studiens frågeställningar kunnat besvaras. 
För att möjliggöra studien inom tidsramen så gjordes ett bekvämlighetsurval (Thornberg & 
Fejes, 2015) där lärare inom samma geografiska område kontaktades via personliga möten. 
Detta då de e-mail som skickats ut till en mängd rektorer inte genererade något deltagande. För 
att möjliggöra personliga kontakter med ett stort antal lärare så valdes ett begränsat geografiskt 
område ut, i detta fall en kommun. Jag ser detta som ett adekvat val då studiens begränsade 
tidsram varken tillät för många geografiska områden eller ett för stort geografiskt område. 
 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ intervjustudie genomförts. 
Både syfte och frågeställningar efterfrågar hur läraren upplever och beskriver vilket utesluter 
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både metoder och perspektiv som inte möjliggör att dessa frågor besvaras. Valet att utföra en 
kvalitativ studie framför en kvantitativ gjordes baserat på det djup frågeställningen efterfrågar 
då studiens målsättning har varit förståelse och inte generaliserbarhet. Jag anser att metoden på 
ett tillfredsställande sätt uppfyllt sitt syfte då det gett inblick i vad lärarna beskriver om hur de 
undervisar samt vad de anser viktigt i sin undervisning. Metoden underlättade även att försäkra 
god validitet och reliabilitet (Larsen, 2018). För att förenkla efterarbetet samt att skapa den 
överskådlighet som krävs för att skapa mening i den data som insamlats så spelades intervjuerna 
in för att sedan transkriberas. Deltagarantalet bedöms som adekvat då det genererade en gedigen 
mängd data samtidigt som datamängden inte överstigit vad som rimligt kunnat behandlas inom 
tidsramen för studien (Fejes & Thornberg, 2015). Jag anser även att transkriptionerna 
underlättat analys av datamaterialet då det kunnat läsas igenom upprepade gånger för att på så 
sätt finslipa analysprocessen.  
Intervju som metod är dock inte utan sina nackdelar. Även om metoden inte erbjuder 
möjligheten att nå lika många informanter som exempelvis enkät, så anser jag att tillräckligt 
många informanter deltagit i studien. En större mängd informanter hade givetvis ökat 
möjligheten till förståelse. För att studien skulle kunna slutföras inom tidsramen så har antalet 
informanter limiterats. Sju intervjuer har bedömts som ett tillräckligt antal och samtidigt varit 
möjliga att genomföra inom tidsramen för studien. Om studien förlagts under en längre tid hade 
med fördel en större mängd intervjuer i kombination med enkäter använts för djupare förståelse 
och generaliserbarhet. Jag menar att den data som samlats in från studiens sju deltagare varit 
tillräcklig sett till både omfång och kvalitet, vilket inneburit att en analys kunnat göras där både 
mönster, likheter och skillnader uppdagats. 
 
En av nackdelarna med intervju som metod är att informanten kan tendera att förvränga eller 
försköna sina svar för att ställa sig själv i ett bättre ljus (Larsen, 2009). Den här studien är dock 
inte av känslig natur, vilket gör att jag inte finner anledning till att misstänka att informanternas 
svar inte är trovärdiga eller genuina. Precis som vid observation så kräver även intervju ett väl 
förberett material. Det frågeunderlag som utformats har noga övervägts för att på så ett 
heltäckande vis som möjligt söka insikt i samtliga relevanta aspekter. Antalet frågor bestämdes 
i huvudsak efter de områden som ämnades undersökas. Begränsningar har även gjorts för att 
hålla nere antalet frågor till en rimlig nivå för att intervjuerna inte skulle ta för lång tid då en 
allt för lång förväntad intervjutid i värsta fall skulle avskräckt deltagande (Kihlström, 2007). 
Jag menar att både frågornas antal och omfattning har varit tillräcklig för att generera det 
material som ligger till grund för studiens analys. 
 
För att skydda de lärare som deltagit i studien så har samtligt material i form av 
ljudupptagningar och transkriptioner endast behandlats av mig. Samtliga deltagares namn har 
kodats genom att de endast omnämnts med nummer. I resultatdelen presenteras deltagarna som 
lärare 1,2,3,4,5,6 och 7. Ingen information har använts eller presenteras som kan härledas till 
någon av studiens deltagare eller deras arbetsplats. Deltagarna har inför studien informerats om 
studiens syfte, hur insamlade data kommer att hanteras och att de när som helst under studien 
äger rätten att helt och utan förklaring frivillig avbryta sin medverkan. För att säkerställa att 
samtliga deltagare tagit del av informationen och är införstådda med vad som väntas av studien 
så ombads de innan deltagande att skriva under ett informationsbrev. Genom att följa dessa 
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riktlinjer så anser jag att den här studien har utförts och presenterats på ett etiskt vis som på ett 
adekvat vis avidentifierat och skyddat studiens deltagare genom att förhålla sig till God 
forskningsseds (2017) såväl som till Dataskyddsförordningens (2020) riktlinjer och 
rekommendationer. 
 
7.2 Resultatdiskussion 
Precis som Statens medieråd (Ungar & medier 2019, 2019) menar lärarna att näst intill samtliga 
elever har tillgång till internet i någon form. Många av eleverna har redan i årskurs ett en 
mobiltelefon medan de flesta i årskurs tre har en egen mobiltelefon. Det framgår dock inte på 
vilket sätt de används. Skolinspektionen (Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i 
svenska och samhällskunskap: Årskurs 7-9, 2018) visar på brister i undervisningen om 
källkritik och informationssökning. De största svårigheterna lärarna upplever är knutet till 
elevernas mognad och språkliga förmåga, vilket enligt mig innebär att scaffolding spelar en 
betydande roll för att eleverna skall ha möjlighet att appropriera nödvändiga språkliga såväl 
som materiella redskap för att senare på egen hand utveckla ett källkritiskt förhållningssätt. 
Trots att de uppger att undervisningen ofta sker sporadiskt eller i perioder så menar de att den 
ändå är tillräcklig i förhållande till elevernas nivå. Jag menar dock att det är svårt att säga 
huruvida en mer utbredd eller kontinuerlig undervisning skulle resultera i en djupare källkritisk 
förmåga än den eleverna utvecklar under nuvarande undervisning. Eleverna i de tidiga 
årskurserna är i startskedet att utveckla den språkliga förmågan vilket gör att jag ser det som 
troligt att den undervisning lärarna utför ändå ger eleverna grundförståelse för vikten av att vara 
källkritisk. Lärarna menar att den viktigaste aspekten av den källkritiska undervisningen är att 
eleven förstår varför de skall vara källkritiska samt att de inte glömmer att vara det, vilket jag 
är beredd att hålla med om. 
 
Det råder stora likheter mellan de intervjusvar som informanterna givit. En trolig förklaring till 
det kan vara att vi i Sverige har en stark skoltradition som format undervisningen och dess 
upplägg. Att lärarnas egen skolgång och lärarutbildning troligtvis har stora likheter menar jag 
har format lärare som idag arbetar med upplägg och metoder som kraftigt påminner om 
varandra. Ytterligare bidragande faktor till de stora likheterna mellan lärarnas upplevelser kan 
enligt mig förklaras med att undervisningen i källkritik i relation till digitala medier är relativt 
ny i skolsammanhang vilket jag tror medför en viss osäkerhet. 
 
7.2.1 Informationssökning 
Både de intervjuade lärarna och Statens medieråd (Ungar, 2019) uppmärksammar att barn i stor 
utsträckning redan i de tidiga årskurserna har tillgång till digitala medier i form av så väl tv, 
dator och mobiltelefon. Det har enligt lärarna till viss del förändrat undervisningsklimatet med 
en förskjutning som kräver större fokus på att lära eleverna hantera digital information. Jag 
menar dock att kärnan i det som lärs ut är minst lika viktig som tidigare då ett källkritiskt 
förhållningssätt är av stor vikt, oavsett om informationen konsumeras analogt eller digitalt. 
Samtidigt satsar regeringen i budgetpropositionen (Digital satsning på biblioteken för stärkt 
källkritik, 2017) stora summor på att hjälpa biblioteken att främja det källkritiska kunnandet. 
Jag menar dock att satsningen eventuellt kunnat göra större nytta om pengarna öronmärkts åt 
skolan för materiel och utrustning. Det hade möjliggjort att fler elever haft en mer kontinuerlig 
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tillgång till exempelvis datorer, och därmed gett fler lärare större möjligheter till en mer 
kontinuerlig implementering av datorer i undervisningen. 
 
Rapporten Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap, 
Årskurs 7-9 (2018) visar att den källkritiska undervisningen i relation till digitala medier många 
gånger är utdaterad. Rapportens fokus ligger på äldre elever än de i den här undersökningen 
och kan därför enligt mig inte ses som helt representativ för de intervjuade lärarnas elever. Jag 
menar ändå att rapporten ger en fingervisning om att det inte alltid är helt självklart för läraren 
hur denne skall eller bör lägga upp sin undervisning. De intervjuade lärarna verkar i stor 
utsträckning med hänsyn till sina rådande förutsättningar medvetet anpassa undervisningen för 
att hålla den uppdaterad.  Skolinspektionen (Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i 
svenska och samhällskunskap: Årskurs 7-9, 2018) visar på brister i undervisningen av 
informationssökning och källkritik. De intervjuade lärarna är till synes medvetna om detta och 
påpekar även många av de svårigheter som undervisningen i ämnet medför, särskilt i de tidiga 
årskurserna. Samtliga lärare menar därför att det är viktigt, om än i viss mån problematiskt, att 
undervisa om källkritik redan i de tidiga årskurserna. För att på detta vis bygga en grund av 
förståelse för vikten av källkritiskt förhållningssätt hos eleverna som sedan används för att 
bygga vidare på när den språkliga mognaden tillåter. Jag menar dock att problemet för lärarna 
istället ligger i att finna undervisningsmetoder som på en elevadekvat nivå och med rätt 
stöttning utmanar eleverna så att de utvecklas och tillåts appropriera nödvändiga redskap för att 
på ett reflekterat sätt söka information i digitala medier. Att det står med i kursplanen för 
svenska (Lgr11, 2019, s. 257-268) redan för de första årskurserna menar jag styrker det lärarna 
uppfattar. Det medför även att det inte längre är valfritt och upp till läraren, vilket 
förhoppningsvis medför en mer jämlik undervisning som inte är lika beroende av lärarens 
intresse för ämnet. Hjälpmedel som exempelvis Skolverkets guide (Guide för källkritik för 
lärare, 2019) och Statens medieråds MIK för mig (2020) kan enligt mig fungera som verktyg 
och hjälp för de lärare som har svårigheter att utforma undervisning eller av olika orsaker är 
osäkra på vilka delar den skall täcka in. Att dessa hjälpmedel tillhandahålls av Statens medieråd 
och Skolverket menar jag fungerar utjämnande och främjar en mer likvärdig undervisning 
mellan olika skolor. 
 
Likt Alexandersson & Limberg (2012) och Kuiper, Volman & Terwel (2008) observerar även 
de intervjuade lärarna att eleverna ofta nöjer sig med de första sökträffar de hittar vid 
informationssökning. De accepterar ofta oreflekterat det de hittar som sanning, endast på grund 
av att det står skrivet. Här menar jag att lärarna måste vara tydliga redan från början över vikten 
av att både granska och jämföra källor för att eleverna skall förstå faran med att inte blint lita 
på första sökträff. Lärarna uppfattar att elevernas enda fokus ligger vid att hitta det de söker 
efter och därmed glömmer att reflektera över källans trovärdighet. En av orsakerna till att 
eleverna nöjer sig med första sökträff kan vara att de saknar strategier för att på ett tydligt vis 
formulera vad de efterfrågar. Sökandet kan då bli sporadiskt och utan egentlig riktning. 
Nordmark (2018, s. 10-11) menar att eleven behöver både verktyg och framförallt stöttning för 
att hantera och skapa menig i den enorma informationsmängd som internet erbjuder. Jag menar 
att eleverna med tydlig stöttning kan utveckla de redskap och de strategier som behövs för att 
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både inför och under sökandet skapa ordning och mening i denna enorma informationsbank 
som internet erbjuder. 
 
Alexandersson & Limberg (2012) kategoriserar eleverna enligt tre olika nivåer av reflekterat 
informationssökande. Kategorierna innefattar elever som har svårigheter att hitta information, 
elever som finner information men lägger fokus vid att söksvaren stämmer med ämnet framför 
att källan är trovärdig och elever som reflekterat jämför information för att skapa sig en djupare 
förståelse. Lärarna i den här studien beskriver elever som faller i de två första av Alexandersson 
& Limbergs kategorier. De lärare som har elever i de tidigaste årskurserna menar att merparten 
av deras elever har svårigheter att över huvud taget söka information på egen hand, mycket på 
grund av limiterade läs- och skrivkunskaper. Därför menar jag att lärarna måste finna andra sätt 
och undervisningsmetoder som på en elevadekvat nivå utmanar eleverna oberoende av 
språkförmåga. De lärare som däremot har elever i årskurs tre, där eleverna i större utsträckning 
söker information självständigt, beskriver elever som till största delen faller i den andra 
kategorin. Ingen av lärarna upplever att någon av deras elever har någon högre förståelse eller 
vidare eftertanke när de söker information. De flesta av de intervjuade lärarna menar även att 
eleverna inte reflekterar om de inte kontinuerligt påminns att göra det. En stor del av den 
bristande reflektionsförmågan kan dock förklaras med elevernas ringa ålder, samt att de 
fortfarande övar på att behärska språket. Lärarna beskriver att många av eleverna i de tidiga 
årskurserna har en läs- och skriv-kunnighet som omöjliggör informationssökning helt på egen 
hand vilket enligt mig belyser vikten av scaffolding samt att undervisningen ligger i den 
proximala utvecklingszonen. Eleverna får då möjlighet att genom stöttning och i takt med att 
den språkliga förmågan tillåter appropriera nödvändiga redskap för att på egen hand söka 
information. 
 
Datortillgången står i direkt korrelation till utsträckningen och utförandet av undervisningen. 
De lärare som har större och mer kontinuerlig tillgång till datorer har även helt andra 
möjligheter och förutsättningar än de lärare där tillgången är kraftigt limiterad. De lärare som 
har liten till ingen tillgång måste därför enligt mig vara mycket kreativa för att eleverna skall få 
möjlighet att träna sig i digital informationssökning. Den nivån undervisningen håller i de tidiga 
årskurserna medför att den limiterade tillgången som råder hos vissa av lärarna enligt mig inte 
utgör något större problem. Elevernas språkkunskaper och mognadsgrad försvårar djupare 
förståelse vilket medför att jag anser att kärnan i undervisningen bör fokusera på att göra 
eleverna medvetna om viken av källkritik. Den typ av insikt kan enligt mig uppnås även med 
en limiterad tillgång till datorer. 
 
Både Alexandersson & Limberg (2012) och Kuiper, Volman & Terwel (2008) har undersökt 
äldre barn än de som lärarna i den här studien undervisar. Det innebär att det enligt mig vore 
mycket förvånande om resultaten från intervjuerna visade på ett mer reflekterat 
informationssökande bland lärarnas elever i denna studie än eleverna i studierna som 
genomfördes av Alexandersson & Limberg (2012) och Kuiper, Volman & Terwel (2008). 
Flertalet av lärarna inleder inte undervisningen av källkritisk informationssökning i relation till 
digitala medier i någon vidare utsträckning förrän i lågstadiets sista årskurs. Eleverna kan därför 
inte heller förväntas behärska den typen av informationssökning under de två första årskurserna. 
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Jag menar dock att vikten av att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt samt att appropriera 
nödvändiga verktyg medför att undervisningen bör initieras redan i årskurs ett. Med anledning 
av den brist på tid lärarna beskriver att de har för den typen av undervisning så menar jag att en 
tidig start är en nödvändighet för att elev skall erbjudas tillräckligt med utrymme att träna sig i 
källkritisk informationssökning.  
 
7.2.2 Källkritik 
Samtliga lärare i studien har en tydlig och mycket samstämmig bild av källkritik. Jag anser 
därför att grundtanken i det som förmedlas till eleverna troligtvis inte skiljer sig nämnvärt 
mellan lärarna. I praktiken borde det även innebära att grundförutsättningarna för 
undervisningen är relativt likvärdiga mellan lärarna. Samtliga lärare i studien har som 
målsättning att eleverna kommit så pass långt att de förstår värdet i att kontinuerligt reflektera 
när de lämnas över till årskurs fyra. För att samtliga elever skall ha möjlighet att uppnå det så 
menar jag att undervisningen bör initieras så tidigt som möjligt. När de tillfrågas om det 
viktigaste som eleverna bör ta med sig från deras undervisning så kan kärnan i samtliga svar 
kokas ner till att eleven skall medvetet och kontinuerligt reflektera över vad hen läser och vilka 
intentioner som ligger bakom informationen. Det är enligt mig med största sannolikhet även de 
bitar som effektivast gör skillnad i elevernas framtida undervisning när de sedan nått en mer 
avancerad språklig nivå där de är redo att mer självständigt söka information. 
Pilgrim, Vasinda, Bledsoe & Martinez (2019) visar i sin studie att eleverna i de tidiga 
årskurserna har mycket svårt att bedöma trovärdigheten hos hemsidor, i synnerhet om de har 
en mycket seriös framtoning. Det är även något som lärarna i den här studien upplever hos sina 
elever. Lärarna har utfört en liknande uppgift med sina elever. Precis som hos Pilgrim, Vasinda, 
Bledsoe & Martinez (2019) tolkade eleverna sidan som trovärdig. Det medförde att eleverna 
kände sig lurade då de sedan fick veta att sidan var fiktiv. Sidans seriösa framtoning väger med 
andra ord tyngre än dess innehåll när eleven bedömer dess trovärdighet. De liknande resultaten 
från både lärarna och Pilgrim, Vasinda, Bledsoe & Martinez (2019) tyder enligt mig på att 
elever i de tidigare årskurserna per automatik tillskriver en seriös framtoning en hög grad 
trovärdighet. Även om denna studie har ett omfång som omöjliggör generalisering så menar jag 
ändå att det ger en tydlig fingervisning. Jag anser därför att övningar likt den lärarna beskriver 
som behandlar är ett effektivt sätt att demonstrera för eleverna vikten av att granska även seriöst 
designade sidor. 
 
Antalet elever i Pilgrim, Vasinda, Bledsoe & Martinez (2019) studie som tolkade sidan som 
trovärdig halverades när resultaten jämfördes mellan årskurs ett och årskurs fem. Det tyder på 
att aven dessa lärares elever i större utsträckning skulle genomskådat sidan om de varit äldre. 
Att fler än 40 % av Pilgrim, Vasinda, Bledsoe & Martinez (2019) elever ändå misslyckades 
med att genomskåda sidan även i årskurs fem visar enligt mig tydligt vikten av att 
undervisningen i digital källkritisk informationssökning startar så tidigt som möjligt. De flesta 
elever har idag tillgång till internet redan i årskurs ett, viket innebär att de redan när de börjar 
skolan exponeras för många gånger tvivelaktigt innehåll. Om skolan skall hålla sig i fas med 
den verklighet som eleverna befinner sig i så tror jag att undervisningen i ämnet måste 
implementeras redan från skolstart. Dock så presenterar elevernas ålder och språkliga förmåga 
ett hinder som lärare måste förhålla sig till.  
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Några av den här studiens lärare börjar med enklare övningar i källkritik redan i årskurs ett, 
viket jag tror kan komma att bli en förutsättning för att hålla jämna steg med de den 
samhällsutveckling vi ser. Det krävs dock enligt mig att lärare hittar metoder som på en 
elevadekvat nivå tränar läs- och skrift-språkligt limiterade elever i källkritik även där tillgången 
till datorer eller elevernas förmåga att hantera datorer ibland brister. 
  
Likt Coiro, Coscarelli, Maykel & Forzani (2015) observerar lärarna att eleverna lägger 
huvudfokus vid innehåll snarare än trovärdighet. Lärarna arbetar även med liknande metoder 
som föreslås av Coiro, Coscarelli, Maykel & Forzani (2015) för att hjälpa och guida eleverna 
vid deras informationssökande. Där undervisas eleverna i att undersöka vem som skrivit texten 
samt vilken expertis och bakomliggande intresse författaren har. Lärarna uppmärksammar även 
att deras elever praktiserar en mycket större nivå av källkritik om de påminns om att vara 
källkritiska eller ställs inför en uppgift som specifikt behandlar ämnet. Lärarnas observationer 
stämmer mycket bra överens med de resultat som visas i Tsengs (2018) studie. Det visar enligt 
mig på vikten av kontinuerlig och adekvat stöttning. Scaffolding spelar därför en nyckelroll för 
att eleven i sin egen takt skall appropriera nödvändiga verktyg. 
 
Tseng (2018), Limberg (2003) och Enochsson (2001) menar i sina studier att det går att urskilja 
tydliga nivåskillnader mellan elever och deras förmåga att källkritiskt förhålla sig till 
information. De flesta lärarna i denna studie uppfattar dock inga till väldigt få skillnader mellan 
eleverna i deras förmåga att förhålla sig till information. Samtliga studier av Tseng (2018), 
Limberg (2003) och Enochsson (2001) har dock utförts på äldre elever än i denna studie. Det 
är därför enligt mig mycket troligt att även eleverna i denna studie kommer att uppvisa samma 
typer av skillnader i framtiden. Mycket på grund av att de i de tre första årskurserna av naturliga 
skäl håller en nivå som inte bjuder in till djupare diskussioner. Som de intervjuade lärarna 
uppger så utgörs stor del av utmaningarna kring den källkritiska undervisningen av elevernas 
läs- och skriv-kunnighet. Även det menar jag talar för att eleverna kommer att uppvisa större 
och större skillnader i takt med att de språkliga kunskaperna ökar och därmed även graden av 
självständigt informationssökande. Både Enochssons (2001) och Limbergs (2003) studier visar 
en korrelation mellan källkritisk förmåga och inlärning. Inte heller där nämner de intervjuade 
lärarna några märkbara skillnader mellan eleverna. Jag menar att lärarnas elever i framtiden 
troligtvis kommer att uppvisa större skillnader i takt med att nivån ökar, då graden av 
självständighet medför fler områden där skillnader har utrymme att manifestera sig. 
  
7.2.3 Undervisning 
Alexandersson & Limberg (2012) menar att kvaliteten på lärandet korrelerar med elevens 
förmåga att både söka efter och använda information. De menar att undervisningen tenderar att 
fastna i ett fokus på hanteringen av redskapen än kring reflektion. Trots att de intervjuade 
lärarna menar att de till stor del diskuterar kring olika källor med eleverna så fokuserar en del 
av undervisningen med de yngre mer kring användandet av utrustningen. Det är enligt mig 
tydligare hos de lärare där tillgången till datorer är mindre då deras elever får på grund av den 
limiterade tiden med datorer mindre mängd träning på själva redskapen än de elever där datorer 
blivit en mer naturlig del i klassrummet. Även hos de lärare där datortillgången är stor så 
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tenderar fokus ändå att ligga vid användandet av utrustningen snarare än vid reflektion. Jag ser 
dock en fara med att viktig undervisningstid går till spillo till själva materialhanteringen i ett 
område där lärarna uppger att tid är en bristvara. 
 
Carlsson & Sundin (2018) menar att den källkritiska undervisningen sällan kontextualiseras 
och sätts i relation till internets inneboende struktur. Istället menar Alexandersson & Limberg 
(2012) att undervisningen tenderar att fastna i ytliga bedömningar av specifika hemsidor. Både 
Carlsson & Sundin (2018) och Alexandersson & Limberg (2012) beskriver 
utbildningstendenser som väl stämmer överens med det de intervjuade lärarna berättar. Jag 
menar att den ytliga nivån på undervisningen med stor sannolikhet kan tillskrivas elevernas 
ålder och språkförmåga. 
 
Undervisning de intervjuade lärarna beskriver visar att ett större fokus läggs på själva momentet 
att söka information och hantera utrustningen framför att bedöma trovärdigheten. Då eleverna 
fortfarande tränar på att behärska de språkliga delarna innebär informationssökningen en 
utmaning då hemsidor enligt lärarna sällan är åldersanpassade för de yngre eleverna. För att 
kritiskt granska information krävs att informationen först lokaliseras. Att de intervjuade lärarna 
undervisar yngre elever än de i studierna av Carlsson & Sundin (2018) och Alexandersson & 
Limberg (2012) är enligt mig en trolig förklaring till skillnaden i undervisningsfokus, då deras 
studier istället visar att lärare ofta prioriterar källkritik framför informationssökning. Jag menar 
därför att det är av stor vikt att undervisningen balanseras för att inkludera likvärdiga delar av 
såväl källkritik som informationssökning med anledning av den ömsesidiga påverkan de har på 
varandra. Jag menar att elevens förmåga att appropriera någon av de två aspekterna försvåras 
om undervisningen separerar dem. 
 
De intervjuade lärarnas uppger att undervisning till viss del fokuserar likt resultaten från 
Samuelsson (2014) vid att eleven lär sig använda den tekniska utrustningen samt att den 
källkritiska undervisningen som bedrivs i huvudsak innefattar att läraren informerar eleverna 
om vilka webbsidor som är säkra och ok att använda. Mycket av den källkritiska 
undervisningens fokus ligger vid vilka källor som anses trovärdiga. Trots det är lärarna 
noggranna med att påpeka att de lär eleverna vikten av att jämföra källor samt att undersöka 
vem som står bakom den information som presenteras. Jag menar dock att det med det även är 
av vikt att undervisningen i högre grad inkluderar reflektionsmoment för att eleven skall ges 
möjlighet att utmanas, på en elevanpassad nivå som ligger inom den proximala 
utvecklingszonen för att eleven skall förstå vikten av källkritik. Undervisningen får därför inte 
fastna i att läraren listar trovärdiga respektive icke trovärdiga källor. 
 
7.2.4 Ojämlika förhållanden hos såväl lärare som elever? 
Precis som Oxstrands (2013) studie så visar svaren från de intervjuade lärarna inte på några 
större skillnader mellan lärarna. Istället ligger skillnaden på individnivå där vissa av lärarna 
visade tendenser att i större utsträckning låta eleverna söka fritt. Jag menar dock att det i stor 
utsträckning dikteras av lärarens elever och om den nivå de uppnått språkligt tillåter ett mer fritt 
sökande. Det sker dock mycket limiterat då lärarn i stor utsträckning använder sig av förvalda 
sidor på vilka eleverna letar information. Den största skillnaden ligger dock i den enskilde 
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lärarens tillgång till datorer. En högre datortillgång genererar mer tid för eleverna att använda 
dator och därmed även mer datorvana i kombination med att det tillåter läraren att implementera 
datorsökning i en större mängd uppgifter. Den aspekten är en trolig förklaring till den skillnad 
intervjusvaren visar. En mer jämlik datortillgång mellan lärarna hade enligt mig med stor 
sannolikhet genererat mer likvärdiga svar då lärarnas mediakunnighet utifrån svaren kan 
bedömas som likvärdig. Jag menar att de pengar som avsattes i budgetpropositionen (Digital 
satsning på biblioteken för stärkt källkritik, 2017) till viss del kunnat öronmärkas för att utjämna 
en del av skillnaderna materiella förutsättningar som råder mellan lärarna. 
 
Samuelsson (2014) menar att elevernas datorvana och användningsgrad korrelerar med deras 
inställning till mediakunnighet. Merparten av de intervjuade lärarna observerar dock inga 
skillnader mellan eleverna baserat på den typer av aspekter. Jag ser det emellertid som troligt 
att den typen av skillnader visar sig bland eleverna i större utsträckning när de kommer upp i 
högre årskurser då nivån på informationssökningen och källkritiken ställer högre krav på 
elevrena. Några av lärarna uppger att de observerat mindre skillnader som tyder på att killarna 
har en något mer positiv inställning och tilltro till sin mediakunnighet. De menar att det beror 
på att de har en större datorvana än flickorna. Avsaknaden av större skillnader mellan eleverna 
kan enligt mig med stor sannolikhet tillskrivas den typ av styrd undervisning som bedrivs i de 
lägre årskurserna. Den tid som eleverna spenderar med att söka information via dator är ofta 
noga styrd samt att de källor som används är förbestämda. Jag menar att det medför att 
undervisningens natur inte ger utrymme för individen att visa ytterligare kunskaper på samma 
vis som i senare årskurser där skillnaderna troligtvis blir tydligare i takt med att elevfriheten 
ökar. Även elevernas ålder och nivå av språkbehärskning är en faktor som fordrar en mer styrd 
undervisning vilket medför mindre utrymme för eleverna att uppvisa inbördes skillnader. 
 
7.2.5 Att läsa digital text 
Både Rasmusson (2014) och Mangen, Walgermo & Brønnick (2013) uppmärksammar 
skillnader i hur elever presterar när de läser analogt jämfört med digitalt. Även de intervjuade 
lärarna observerar liknande skillnader där eleverna trots ökat läsintresse och engagemang 
presterar sämre vid digital läsning än vid analog. Jag ser det som troligt att det ökade intresset 
och engagemanget för läsningen digitalt kan förklaras med att eleverna i större utsträckning 
läser analogt vilket medför att den digitala läsningens ovanlighet medför den upplevs som 
normbrytande och spännande. Precis som Rasmusson (2014) och Mangen, Walgermo & 
Brønnick (2013) upplever lärarna att faktorer som taktila element och fysiska referenspunkter 
hjälper läsaren vid analog läsning. Digital läsning erbjuder inte dessa hjälpelement på samma 
sätt som vid analog läsning vilket medför att elever som intuitivt använder dem för att navigera 
i texten presterar sämre vid läsning digitalt. 
 
Mangen, Walgermo & Brønnick (2013) uppmärksammar bristen av överblick vid digital 
läsning som en bidragande faktor till elevernas sämre prestationer vid läsning digitalt. Detta är 
dock inget som nämns av de intervjuade lärarna. Istället observerar flera av lärarna 
distraherande element och icke elevanpassade texter, särskilt vid läsning på hemsidor, så väl 
som hanteringen av hårdvaran som försvårande faktorer för läsningen. Både lärarna och 
Rasmusson (2014) nämner att elevernas datorvana står i relation till i vilken utsträckning dessa 
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delar innebär försvårande för eleven. Även om Rasmusson (2014) menar att pojkarna presterar 
bättre än flickorna i relation till den analoga läsningen så observerar lärarna inga skillnader 
knutna till kön. Däremot ligger skillnaden enligt lärarna istället hos individen och dess 
datorvana. Det är därför enligt mig mycket troligt att de elever som på fritiden i större 
utsträckning använder dator och mobiltelefon har en vana som innebär fördelar gentemot de 
elever som är mer ovana vid den typen av digitala miljöer. Förutom ovan nämnda orsaker så 
menar jag att den mängd träning som ligger bakom elevens läsning analogt vida överstiger den 
mängd träning eleven har när det gäller att läsa digitalt. Det ser jag som en trolig orsak till att 
den analoga läsningen faller sig mer naturlig för eleven och på så vis underlättar både navigering 
och hantering av mediet. Det är enligt mig inte omöjligt att framtidens elever konsumerar 
merparten av läsningen digitalt vilket skulle kunna medföra att framtidens elever har svårare att 
hantera analog läsning än digital. 
 
Rasmusson (2014) nämner förutom datorvana att kunskaper i engelska många gånger hjälper 
elever och ibland rent av kan vara en nödvändighet för att navigera vissa typer av digitala texter. 
Jag menar dock att det är en aspekt som troligtvis inte utgör något problem för elever i de första 
årskurserna. Dessa elever vistas på grund av den styrda undervisningen inte i textmiljöer där 
engelska är vanligt förekommande såvida inte läraren själv valt det. 
 
7.2.6 Slutsatser 
Resultaten av den här studien visar på en snabb förändring där dagens elever hanterar digitala 
miljöer i en utsträckning som inte sågs för endast några år sedan, viket understryker vikten av 
att eleverna rustas med nödvändiga verktyg för att på ett reflekterat sätt söka information. 
Samtidigt visar resultaten på en varierande tillgången till datorer i klassrummen och därmed 
även varierande förutsättningar för att bedriva källkritisk informationssökande undervisning i 
relation till digitala medier. Lärarna i den här studien undervisar elever i årskurs ett till tre vilket 
innebär att elevernas ringa ålder och många gånger bristande språkkunskaper utgör en svårighet 
som läraren måste ta i beaktning när undervisningen skall planeras. Lärarna upplever stora 
skillnader mellan eleverna baserat på ålder då det är de yngre eleverna som har svårast att 
bedöma trovärdigheten hos källor. Lärarna har dock en mycket samstämmig syn på källkritik 
samt vad de har för målsättning med den källkritiska undervisningen. Samtliga lärare värderar 
ett kontinuerligt källkritiskt förhållningssätt som en av de viktigaste egenskaperna de vill att 
eleverna tar med sig från deras undervisning. För att lyckas med det menar lärarna att 
undervisningen behöver en kontinuitet då de beskriver källkritiskt förhållningssätt som en 
färskvara där eleverna succesivt glömmer att reflektera om de inte kontinuerligt påminns om 
det. Trots det så uppger lärarna att den källkritiska undervisningen ofta sker i perioder och då 
näst intill uteslutande i samband med faktatextskrivande, ofta i de samhällsorienterande 
ämnena.  
 
Ett källkritiskt förhållningssätt är inget som eleverna approprierar på egen hand. För att de 
skall appropriera nödvändiga verktyg behöver de stöttning. Scaffolding spelar därför en 
betydande roll för huruvida eleven approprierar de språkliga så väl som materiella verktyg som 
är nödvändiga för att på ett reflekterat och källkritiskt sätt söka information i digitala medier.  
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8 Slutord 
Vidare forskning inom detta område skulle bygga vidare på det kunskapstillskott som denna 
studie bidragit med. Forskningen skulle med fördel utökas för att i en mer omfattande studie 
generera resultat som erbjuder såväl djupare insikt som generaliserbara resultat. Primärt skulle 
målet vara att utöka antalet informanter via användningen av fler än en metod. För att ge en 
djupare förståelse skulle en större studie precis som denna använda sig av intervjuer som primär 
metod. Intervjuerna skulle även kompletteras med observationer för ett breddat perspektiv. För 
att öka generaliserbarheten hos en större studie skulle även en enkätundersökning 
implementeras. 
 
Den här undersökningens kunskapstillskott kan vara att peka på att det är av stor vikt att 
undervisningen i källkritisk informationssökning i relation till digitala medier startar tidigt samt 
att en kontinuitet i undervisningen bibehålls eftersom eleverna i de tidiga årskurserna är i behov 
av ständig stöttning och påminnelse för att bibehålla ett källkritiskt förhållningssätt till digitala 
medier.   
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Information om deltagande i intervjustudie för examensarbete 

Under vårterminen 2020 kommer jag att skriva mitt examensarbete inom 
Grundlärarprogrammet f-3 vid Högskolan Dalarna. Arbetet handlar om hur lärare arbetar med 
källkritisk informationssökning i digitala medier. Med orsak av detta kommer ett antal 
intervjuer att genomföras. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Studiens syfte och genomförande 
Studiens syfte är att få insikt i lärares förhållningssätt till källkritisk informationssökning i 
digitala medier och hur de arbetar med källkritisk informationssökning i digitala medier. 
Genom att skapa förståelse för lärares arbetssätt så är förhoppningen att studien skall bidra med 
värdefull information som leder till förbättrad undervisning i framtiden.  

I studien kommer sex tillgängliga lärare i årskurs 1-3 att intervjuas. Som deltagare kommer du 
att medverka vid ett enskilt intervjutillfälle som beräknas omfatta cirka 45 minuter där jag under 
samtalet gör ljudinspelningar. Efter avslutat examensarbete så kommer ljudinspelningar och 
transkriptioner att raderas. Samtliga uppgifter om dig som deltagare hanteras konfidentiellt. 
Inga personuppgifter som exempelvis namn eller arbetsplats kommer att publiceras i arbetet. 
Det är endast jag och min handledare som kommer att ha tillgång till, samt hantera uppgifterna. 
För att komma åt uppgifterna behöver man logga in med lösenord; endast jag och min 
handledare känner till respektive lösenord. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 
Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Vid Högskolan Dalarna 
kommer undersökningen att presenteras i form av en uppsats, som publiceras i DiVA.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga  
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Frågeunderlag 
Vad betyder källkritik för dig? 
 
Kan du beskriva om och i så fall hur du arbetar med dina elever med informationssökning? 

• Digitalt/Analogt 
• Arbetsmetoder 
• Material 
• I vilken utsträckning 

Kan du beskriva om och i så fall hur du arbetar med dina elever med källkritik? 
• Digitalt/Analogt 
• Arbetsmetoder 
• Material 
• I vilken utsträckning 

Kan du beskriva hur du upplever de strategier dina elever använder för: 
• Att bedöma källors trovärdighet 
• Att bedöma vad som är användbart innehåll 
• Att finna källor 

Var upplever du att eleverna lägger störst fokus vid informationssökning? 
• Vid att finna rätt innehåll 
• Vid att använda rätt medium 
• Källans trovärdighet 
• Källans tillgänglighet 

Kan du beskriva de, om några, skillnader du upplever mellan elever när det kommer till källkritisk 
informationssökning i digitala medier baserat på: 

• Kön 
• Datorvana 
• Socioekonomisk förutsättning 
• Ålder (Årskurs 1,2,3) 

Kan du beskriva hur du upplever elevers läsning digitalt i relation till analogt när det kommer till: 
• Läsförståelse 
• Läshastighet 
• Intresse 
• Engagemang 

Upplever du att eleverna ändrar sitt beteende och/eller inställning till källkritik som en följd av din undervisning. 
• Vilka metoder har störst effekt 
• Vilka metoder har minst effekt 

Har du ändrat din undervisning och i så fall hur i relation till för: 
• 2 år sedan 
• 5 år sedan 
• 10 år sedan 

Vad anser du är viktigast att eleverna tar med sig från din undervisning om källkritisk informationssökning när de går 
vidare till årskurs 4? 
 
Finns det aspekter av just din undervisning upplever du gör den lyckad/mindre lyckad? 
 
Finns det något skulle du ändra i din undervisning om du inte behövde begränsa dig till exempelvis tid eller budget? 
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