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Källkritik på Internet

Abstract 

This essay is an ideographic study over the capacity of high school students to use the Internet 

with source criticism, and their attitudes towards this media. It’s a qualitative study whose main 

purpose is to seek out how the students reflect upon the problems facing them when searching 

facts and information over the internet. 

The focus group is six 18 year old high school students, who are studying in a normal sized town 

in the middle of Sweden, and are about to finish their studies in the program for social sciences.  

The study was made through interviews, one on one with the students, 

The results of the analysis have shown that even if students not necessarily use a pre meditated 

method when searching for information over the internet, they do have a basic understanding of 

the matter, especially concerning the nature of the source, who published it and why.  

Not all students made any thorough comparison with other, already established media, such as 

TV or books, but the analysis made it clear that they more or less deliberately saw the established 

media as more trustworthy in general. Individuals publishing on the internet, such as bloggers 

and Wikipedia, are seen with the utmost skepticism while public institutions such as universities 

and public service TV, are generally trusted as being honest and objective, also when publishing 

on the internet. 
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Inledning 

Internet har fått en ökad roll i utbildningsväsendet. Elever använder Internet i sitt skolarbete och 

samtidigt ser lärarna de möjligheter som det nya mediet erbjuder. Dagens elever är omringade av 

nätet, hemma och i skolan, och måste därför inte bara behärska teknologin utan även kunna 

hantera informationsflödet som Internet innebär. För att den demokratiska processen ska fungera 

krävs det att medborgaren kritiskt kan granska informationen från dagens medier. 

De elever som idag går i skolan har vuxit upp med Internet och använder det sålunda också på sin 

fritid, då de deltar i forum, läser bloggar och besöker chattrum. I takt med att Internets roll som 

förmedlare av information ökar, så ökar även kraven på källkritiskt medvetande. Forskare 

diskuterar i dagens debatt huruvida elever kan leva upp till dessa krav, som bl a läggs på dem i 

läroplanen. Debatten har tidvis varit negativ till detta, men är dessa negativa tongångar 

berättigade? Hur kunniga är eleverna? Är de tillräckligt kunniga när de slutar skolan och går in i 

rollen som myndig medborgare? 

Detta är vad den här uppsatsen ämnar kasta litet ljus över. Denna studie skall titta på huruvida 

eleverna efter att ha genomgått gymnasiet har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera 

informationsflödet på Internet.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Inför studien sökte vi en bred metodansats. Vi avsåg att göra en kvalitativt förankrad studie av 

ideografisk karaktär och därför behövdes en ganska bred .  

Det holistiska perspektivet  
Ingen förståelse av generaliseringar är möjlig utan att först studera delarna.1   

Detaljer ger möjlighet till generalisering, givetvis inte utan undantag, men det är tack vare 

detaljerna som forskaren kan verifiera eller falsifiera existerande hypoteser. Redan existerande 

teorier och hypoteser, på vilka varje undersökning vilar, ger forskaren en förutfattad mening eller 

tolkningsram, på vilken undersökningen sedan baseras.  

                                                 
1 Hans Åkerberg, Hermeneutik och pedagogisk psykologi: premisser för tolkning och förståelse inom 
beteendevetenskap,  1986 s. 89 
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För att falsifiera generaliserande hypoteser måste man därför undersöka helhetens delar för att 

kunna finna bevis för eller emot den. Varje hypotes som prövas ger ytterligare byggstenar till de 

stora existerande teorierna, på vilka våra grundläggande attityder och förhållningssätt vilar. Att 

sätta samman delarna till en stor helhet i en sådan hypotetiskt – deduktiv process är i alla fall 

enligt Popper den enda egentligt kreativa delen av forskarprocessen.2 Djärva hypoteser om 

tingens natur testas och falsifieras i en kontinuerlig ström av forskarinsatser. 

Förutom denna infallsvinkel innebär ett holistiskt perspektiv även det motsatta, dvs. att helheten 

alltid finns där utan att man för den skull måste utarbeta direkta hypoteser om hur den är 

sammansatt, eller som Bo Eneroth uttryckte sig: ”helheten uttrycker sig i varje enskild kvalitet.”3 

Man kan alltså se helheten genom att studera delarna utan att för den skull behöva fundera ut 

några stora och/eller djärva hypoteser först. Ett holistiskt perspektiv är att se både skogen och 

trädet samtidigt, utan att försöka stirra sig blind på vare sig det ena eller det andra. Helheten 

påverkar varje enskild del, men varje enskild del påverkar i sin tur helheten samtidigt utan att ge 

mer vikt åt vare sig det ena eller det andra.4

Ideografiska studier är ofta de som initierar ett nytt forskningsfält inom sociologin, dvs. som ger 

uppslag till vidare forskning. På grund av den ideografiska studiens natur så genererar själva 

tolkningsprocessen nya uppslag eller frågor vilket i sin tur då leder till att andra forskare eller 

forskaren själv plockar upp de lösa trådar som studien har påvisat.5 Detta står i klar motsats till 

den nomotetiska undersökningen vars uppgift är att definiera och detaljera studieområdet och alla 

dess komplicerade detaljer och har dessutom intentionen att vara objektiv, dvs. resultaten är att 

betrakta som allmängiltiga och utan bias. Ett ideografiskt angreppssätt har inte detta 

förhållningssätt utan snarare att allt som studeras kommer att färgas av forskaren själv, och 

sålunda kommer det inte att kunna vara objektiv sanning, utan snarare en slags väg till högre 

förståelse men utan ambitioner att försöka hitta en absolut sanning. Detta förhållningssätt, det 

ideografiska eller hermeneutiska, kan spåras ända tillbaka till Platon, som påstod att det inte är 

                                                 
2 Hans Åkerberg 1986 s. 88 
3 Bo Eneroth, (red), Hur mäter man vackert?, 1989 s 137 
4 Bo Eneroth 1989. s. 41 
5 Åkerberg 1986 s. 70f 
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möjligt att objektivt kunna ta reda på sanningen om tingens natur eftersom allt som betraktas 

dessutom är upplevt.6

Den kunskap som följande undersökning kan ge oss är alltså detaljkunskap, ett avstamp för att 

utveckla förståelsen för de nya premisser för lärande som nya pedagogiska insikter och praktik, 

samt samhällets och teknikens utveckling har gett oss under de gångna decennierna. Uppsatsen 

ämnar följa den hermeneutiska traditionen att söka en mening bakom ord och gester. En mening 

som är bunden av tid, kultur och person.7

Detta perspektiv och påföljande metod har valts för att ämnet källkritik är ett mycket komplext 

sådant, vilket svårligen låter sig fångas i någon av de kvantitativa metoderna. Enkätfrågor måste 

var snabba att besvaras, och sålunda något grovt tillyxade, eller i vart fall inte komplicerade, 

eftersom de måste kunna besvaras snabbt och lätt, helst med ja eller nej. Det ger inte samma 

mängd data för att kunna besvara frågor om hur elever relaterar till det undersökta temat, som en 

kvalitativ metod ger. 

Kontext, tradition och individ 
Ett av de viktigaste när man forskar hermeneutiskt är medvetandet om hur allting hänger samman 

på ett mycket raffinerat och komplext vis. Att vara medveten om att inte bara är individen 

påverkbar utan denne kan själv påverka sin omgivning och vad denne tycker. Eleverna i denna 

undersökning är alla delar av ett samhälle vars tankegods går från generation till generation. Vi 

har i forskningsläget försökt täcka modern forskning visar hur dagens barn och ungdomar 

förhåller sig till det nya mediet Internet, samt hur de använder detta rent praktiskt, i skolan som 

rent privat. 

Mot bakgrund av forskningsläget kring ungdomars och barns användande av Internet som 

källmaterial ser vi att ungdomar från mellanstadiet till och med högstadiet har problem med att 

förhålla sig till informationen på detta medium. Det finns ingen riktig medvetenhet förutom hos 

några få hur man bör behandla Internet som källa och hur man skall förhålla sig till den 

information som där finns. 

                                                 
6 Annika Lantz, Intervjumetodik 1993 s. 29ff 
7 Annika Lantz 1993 s 29 
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Denna uppsats har som huvudsyfte att undersöka ungdomar i högre åldrar och försöka skapa en 

förståelse för dessas attityder till Internet som källa, och därigenom hoppas vi dessutom kunna 

kasta litet ljus över hur ungdomar skiljer sig i förståelse av samt medvetenhet kring detta. 

Måhända finns en mycket enkel förklaring bakom högstadieelevers svårigheter att vara 

källkritiska. Se vidare om detta i slutdiskussionen. 

Lärandet och källkritiken 
Enligt den amerikanske pedagogen John Dewey så handlar all utbildning om att en individ tar del 

av mänsklighetens eller samhällets sociala medvetande.8 Frågan som då väcks inför denna 

undersökning är givetvis huruvida samhällets sociala medvetande innefattar källkritik, och till 

vilken grad i så fall. Är samhället källkritiskt?  

I läroplanens betygskriterier och mål så finns det inkorporerat inslag av källkritik inom framför 

allt Historia och Samhällskunskap. Därför kan man anta att det finns ett medvetande om 

problematiken kring information och tillförlitlighet. Däremot finns det inga läroplaner för hur 

vuxna människor gör till vardags när de inhämtar information. Läser man fler än en tidning om 

dagen? Hur är deras attityder till det som sänds på TV? Hur lär sig dagens unga att se på 

massmedia genom att se sina föräldrar som exempel? 

Barn lär sig från olika håll. Inte bara skolan ger barn kunskaper, tvärtom så lär sig barn minst lika 

mycket under tiden de tillbringar utanför skolan. Kunskaper som kanske inte prioriteras av 

skolan, men som är väsentlig för att kunna fungera i samhället. Dewey menar att detta beror på 

att livet i skolan är olikt det övriga sociala livet och att det är därför som barn intar kunskaper och 

attityder från två olika håll.9

Eklöf menar i sin studie (presenterad i forskningsöversikten i vår Bakgrund, se s. 26) av hur 

högstadieelever använder sig av Internet för informationssökning, att blotta medvetenheten om 

att det förekommer tvivelaktig information på nätet inte är tillräckligt för att en elev aktivt skall 

tillämpa någon form av källkritik. Denne menar istället att det krävs en stor fokusering på 

källkritiken för att det skall te sig som något naturligt för eleverna att tillämpa i alla situationer. 

Han har utarbetat en analysmodell som baseras på tre olika medvetandegrader, där han kartlägger 

                                                 
8 Arne Maltén, Vad är kunskap? 1988 s. 38 
9 Arne Maltén 1988. s. 65ff 
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hur elever förhåller sig till informationssökning teoretiskt och praktiskt.10 Han påpekar utifrån sin 

studie att elever tenderar att acceptera allt som kan betecknas som kognitiv auktoritet, dvs. det 

som eleverna uppfattar som auktoriteter.11 Elever kritiserar sällan eller aldrig material publicerat 

av t ex. Statistiska Centralbyrån, eller EU. 

Utvecklingspsykologi och källkritik 
Utvecklingspsykologi är ett komplicerat och omdebatterat område där det finns flera stora teorier 

som används idag. De mest prominenta teoretikerna är Vygotskij, som har fått en rejäl återfödelse 

de senaste åren, Piaget, Bruner och Dewey, för att nämna några. I denna uppsats har vi valt att 

fokusera framför allt på Piaget och dennes teori för utvecklingspsykologi, främst på grund av att 

den är empiriskt förankrad, i motsats till t ex Vygotskij, men också för att den är mycket 

tongivande inom psykologin. Den kognitiva pedagogiken som representeras av både Piaget och 

Bruner har dock kritiserats av t ex Vygotskij för att den separerar den sk. pedologin, dvs. läran 

om barns utveckling, från pedagogiken så att den sistnämnda blir i det närmaste sekundär. 

Vygotskij menade att en stimulerande undervisning bör skynda på den intellektuella mognaden, 

att denna inte var så statisk som Piaget hävdade, dock utan samma empiriska förankring som 

Piaget hade.12

Att barn har ett mycket egocentriskt tankemönster är ett vedertaget faktum, men enligt Piagets 

teorier finns ett utvecklat egocentriskt tänkande även under tonårstiden, fast det har utvecklats 

från barnets stängda intelligens till att kunna laborera med mer abstrakta och komplicerade saker. 

Under tidiga tonåren utvecklas det som Piaget kallar det formellt operationella tänkandet, vilket 

innebär att tonåringens möjligheter till förståelse av sin omvärld och även sitt eget tänkande 

utvecklas. Vad det gäller källkritiskt tänkande så finns det ett problem i och med att den unge 

tonåringen har problem med att fatta skillnaden de objekt som andras tankar sysslar med och de 

som dennes egna tankar är inriktade på, eftersom den unge är mycket upptagen med sig själv och 

de förändringar som denne genomgår.13  

                                                 
10 Anders Eklöf, Medvetande och kultur, 2003 s. 44ff 
11 Anders Eklöf 2003 s 25 
12 Gunilla Lindqvist(red), Vygotskij och skolan 1999 
13 Åkerberg 1986  s. 90 
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Tonåringen tror sig dessutom vara granskad hela tiden av en publik, dvs. denne kan inte skilja 

mellan sin egna kritik och den som andra utsätter denne för. Detta kan leda till att tonåringen lätt 

agerar med gruppen, vilket psykologen Asch påvisar. En grupp tonåringar ökar ofta denna 

tendens genom just gruppagerande med imitation av varandra, samt hån av avvikande beteende.14 

Detta torde utgöra en försvåring av kritiskt granska av framför allt propaganda en masse, och går 

i linje med Deweys socialiceringstankar, att barn och ungdomar lär sig av varandra och samhället 

i stort. Dewey menade dessutom att det är i motsättningen mellan stoff och omvärld som kunskap 

uppstår.15

De första tonårens egocentrism avtar i 15 – 16-årsåldern, dvs. lagom till gymnasiet, och vad som 

då händer är att den inbillade publiken gradvis ersätts med den verkliga världen och dess 

reaktioner på tonåringens agerande.16 Säljö menar att den kognitiva utvecklingen, baserat på 

Piagets utvecklingspsykologiska teori, i princip är avslutad efter 15 år, men att den fortsätter att 

förändras beroende på hur förtrogen man blir inom olika ämnen.17 Detta bör beaktas när man 

studerar barns relation till Internet, eftersom man inte är alltför förtrogen med allt under framför 

allt mellanstadiet, då man fortfarande lär sig detaljer och faktakunskaper, men också under 

högstadiet.  

Tonåringar bör inför gymnasiet ha nått ett stadium där deras förväntningar på omvärlden är så 

pass realistiska att de utan större svårigheter skulle kunna se baktankar och missledande 

information i texter, även utan alltför stora förkunskaper. Tonåringen tenderar dock att tänka 

mycket objektivt och med mycket litet intuition, dvs. man vill se saker, man granskar fakta, och 

har svårare att sätta sig in i abstrakta, bakomliggande tankar som kan tänkas finnas i texter och 

filmer.18 Detta ger naturligtvis inte att man inte kan träna yngre elever att tänka källkritiskt, bara 

att man måste ha insikten att dessa kanske inte klarar det lika bra som en vuxen. 

Sociologien Thomas Ziehe myntade begreppet ”narcissistisk socialisationstyp” för att beskriva 

den moderna tonårsgenerationen. Med detta menas att den moderna tonåringen är än mer 

inåtvänd och i ständig kontrast mot omvärlden än tidigare generationer, vilka alltid hade som mål 

                                                 
14 Ole Schultz Larsen , Utvecklingspsykologi 1998 s. 157 
15 Maltén 1988 s. 93 
16 Åkerberg 1986 s. 93 
17 Säljö m fl. Inlärning och omvärldsuppfattning 1999 s. 147 
18 Ole Schultz Larsen 1998 s. 143f 
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att integrera sig med tidigare generationer.19 Denna personlighetstyp är vanligast i stora städer, 

varför det inte behöver vara så i denna undersökning, då staden där intervjuerna sker inte kan 

definieras som en storstad. 

Den moderna tonåringen är alltså i ständig revolt, med identitetsproblem till följd. 

Självupptagenheten hos den moderna tonåringen resulterar dock i en mycket kritisk hållning 

gentemot omvärlden, dvs. den vuxna omvärlden, vilket borde underlätta för källkritik.20

En annan intressant infallsvinkel på problemet kan ges av begreppen bildung och begegnung, 

vilket betyder ungefär bildning och möten (förf. översättning).21 Går verkligen kunskapen fram 

till eleverna? Tillägnar de sig kunskaperna eller visar de upp en slags läpparnas bekännelse inför 

lärarna? Unga kan givetvis lära sig att repetera fraserna som läraren ger dem om hur man blir 

medveten om källors trovärdighet, men det gör det inte alls säkert att det verkligen förstås av 

desamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Larsen 1998 166ff 
20 Larsen 1998 s. 170 
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Syfte och frågeställningar    

Syftet  
Denna studie syftar till att försöka uppnå en högre förståelse för gymnasieungdomars attityder till 

Internet som informationskälla. För att söka data till vårt empiriska material intervjuar vi totalt 6 

ungdomar i gymnasieålder 

Frågeställningar 
1. Ser eleverna några särskilda källkritiska komplikationer med källor från Internet i jämförelse 

med andra källor? 

2. Vad har de för attityd till Internet som informationskälla? När är den pålitlig och när är den 

inte pålitlig? 

Avgränsningar 
I vårt bakgrundskapitel för vi fram belysande formuleringar i skolans styrdokument. Vi vill dock 

poängtera att i denna uppsats ämnar inte undersöka hur väl eleverna uppnår målen i läroplanen, 

och ej heller vilka betygskriterier som de kan tänkas uppnå. Målet med studien är i första hand att 

se hur de relaterar till Internet som informationskälla och i andra hand hur de handhar 

information från Internet. 

Uppsatsen kommer inte heller försöka göra några ansatser till generella förklaringar om  svenska 

elevers källkritiska medvetenhet. Detta är en mindre ideografisk studie, som skall ses som ett 

komplement till tidigare forskning. Avgränsningen till trots hoppas vi att den fungerar som en 

studie som bryter ny mark och som skapar nya frågeställningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
21 Larsen 1998 s. 204ff 
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Bakgrund 

Inför den här uppsatsen sökte vi information i vid bemärkelse kring forskningsfältet.  I det 

följande kapitlet presenteras detaljer som vi valt ur skolans styrdokument samt relevant forskning 

och information för vår studie. 

 

Internet och källkritik i styrdokumenten för gymnasieskolan 

Trots att 1994 års Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) härstammar från Internets 

barndomsår, innehåller den formuleringar som tycks tala om en ny era inom 

informationskulturen. Det heter att "eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex 

verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt."22 (Lpf 94) Dessa 

formuleringar är inte specifikt riktade mot Internet, men talar om ett mediaklimat präglat av 

mångfald och svåröversiktlighet. Det verkar som om en större datortäthet och en mångfald i 

kanalutbudet anses öka behovet av en metaförståelse av informationskulturens natur. Lpf 94 

tycks mena att de teknologiska förändringarna är något som eleverna inte bara måste kunna 

hänga med i, utan också lära sig att handskas med på ett kritiskt och reflekterande sätt.  

Källkritiken är något som traditionellt har behandlats av historieämnet, men är givetvis även 

aktuell inom andra skolämnen. Den är dessutom av instrumentell betydelse för människor som 

samhällsvarelser. I Lpf 94 står det att "Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta 

och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ" (Lpf 94). Ett av de allmänna målen 

för skolan är att lära eleverna att "kritiskt granska och värdera påståenden och information" (Lpf 

94) 

I ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt bidrar ämnet 

samhällskunskap med att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Detta innebär att utveckla 

förmågan att söka, granska, strukturera och värdera fakta från olika källor och medier samt 

kunna formulera sig och dra slutsatser. 23

                                                 
22 Lpf 94 (Ingen sidhänvisning kan ges, då dokumentet återfanns på Internet och saknar sidnumrering.) 
23 Lpf 94 
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Citatet ovan kommer från avsnittet om samhällskunskapsämnets syfte i dess kursplan för 

gymnasieskolan. Det kan ses som en förstärkning av de mål i Lpf 94 som rör ett kritiskt 

förhållningssätt till informationssamhället. Eftersom samhällskunskap är ett kärnämne, så berör 

detta, för läsbarhet - samtliga elever som tar del av en gymnasial utbildning. När det gäller 

ämnesmålen kan källkritiken ses som viktig för att uppfylla de ämnesmål som uttrycker att 

eleverna "utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala och globala 

frågor som är av betydelse för ett ekologiskt hållbart samhälle" och "fördjupar sin förståelse av 

såväl det svenska som det internationella samhället i historisk belysning", bara för att ta två 

exempel. Denna uppfattning förstärks av nedanstående citat, som kommer från genomgången av 

ämnets karaktär och uppbyggnad. 

I det moderna samhället kommer information från skilda källor och genom flera olika 

medier. Att sovra och värdera budskap utifrån kunskap om källornas art och olika mediers 

begränsningar är en viktig del i analysen. Att använda informationstekniken som ett 

pedagogiskt hjälpmedel vid studiet av olika samhällsfrågor men också att kunna lägga ett 

samhällsvetenskapligt och kritiskt perspektiv på utvecklingen inom detta område är centralt 

för ämnet. 24

Ett av målen i Samhällskunskap A är att eleven ska "kunna använda olika kunskapskällor och 

metoder vid arbetet med samhällsfrågor" Betygskriteriet för godkänd som rör källkritik eller 

åtminstone källhantering är "Eleven söker, väljer ut och ställer samman fakta från olika källor." 

För betyget väl godkänd står det att "Eleven värderar olika källor samt använder någon 

samhällsvetenskaplig metod." Om eleven får betyget mycket väl godkänd krävs att "Eleven 

arbetar med olika typer av material, bedömer tillförlitligheten hos olika källor samt visar i sitt 

arbete ett kritiskt förhållningssätt till fakta, tolkningar och värderingar." 

I Samhällskunskap B fortsätter källkritiken. Där finns målet att eleven ska "kunna hämta 

information från olika källor och medier samt kritiskt granska och tolka dessa" Det finns inget 

kriterium på nivån godkänd som direkt svarar mot detta mål, men det bör rimligen ingå i kriteriet 

"Eleven uppvisar ett medvetet, konstruktivt kritiskt förhållningssätt vid arbetet med 

samhällsfrågor." På nivån väl godkänd förekommer inte källkritik, medan det definitivt ingår i 

det kriterium som finns för mycket väl godkänd. Kriteriet lyder "Eleven använder medvetet och 

                                                 
24 Lpf 94 
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kritiskt flera olika källor och verktyg samt analyserar komplexa samhällsfrågor ur olika aspekter 

med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.” 

Historia är visserligen inget kärnämne, men ämnets källkritiska ambitioner är ändå relevanta för 

denna uppsats då de intervjuade eleverna har läst Historia A och B. När det gäller källkritik och 

Internet är följande formulering om historieämnets syfte det första som är relevant:" Syftet är 

också att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå 

och förklara samhället och människors levnadsmönster. Detta gynnar förmågan att stå kritisk 

såväl inför historiska källor som inför texter och andra medier i vår tid." Något som följs upp av 

ämnesmålet, som syftar till att eleven "utvecklar en förmåga att bedöma tillförlitlighet och värde 

hos olika texter, bilder, medier och andra källor" Vidare står det om ämnets karaktär och 

uppbyggnad att "Källkritiken är ämnets grund och ger särskilda möjligheter att befrämja en 

problematiserande och kritisk hållning inför texter, bilder och andra medier också i vår egen tid." 

Även när det gäller Historia, så är den källkritiska kompetensen indirekt viktig för att uppnå 

flertalet av målen i kursplanerna. Inom Historia A dyker dock det första kriteriet som direkt berör 

källkritiken först upp på nivån för Väl godkänd. Kriteriet kräver att "Eleven visar prov på kritisk 

hållning i ett resonemang om historiska problem och källor, bearbetar materialet samt motiverar 

sitt ställningstagande." När det gäller Mycket väl godkänd krävs det att "Eleven reflekterar, 

resonerar och drar slutsatser utifrån bedömningar av olika källors och kvarlevors värde." I 

Historia B är ett av målen att eleven ska "kunna visa på de källkritiska komplikationerna i en 

beskrivning av såväl dagsaktuella som historiska skeenden och situationer" Det innebär att en 

elev som har läst Historia B och blivit godkänd, ska ha tagit ytterligare steg för att utveckla den 

sorts kompetens som undersöks i denna uppsats. Vad kriterierna gäller står det att för nivån 

Godkänd gäller att "Eleven visar på källkritiska komplikationer i en beskrivning av såväl 

dagsaktuella som historiska skeenden och situationer." För Väl godkänd nämns inte källkritiken 

specifikt medan det på nivån Mycket väl godkänd krävs att "Eleven väljer och formulerar egna 

frågor och problem samt söker på egen hand och med tydlig källkritisk hållning relevant 

information i skilda historiska frågor."  
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Forskningsläge 

En genomgång av forskningen om gymnasieelevers källkritiska förmågor i samband med 

Internetanvändning avslöjar att området är relativt outforskat. Det finns uppsatser och 

avhandlingar som studerar källkritik vid Internetanvändning hos gymnasieelever, men de har inte 

detta tema som primära fokus. De är undersökningar i syfte att få en deskriptiv bild av elevers 

tillvägagångssätt i samband med skolarbeten, medan denna uppsats studerar elevers attityder till 

Internetbaserade källor i allmänhet. Dessutom ägnas mycket av den tidigare forskningen åt 

elevers användande av bibliotek och lärare, något som detta arbete inte specifikt söker efter. I 

förarbetet till denna uppsats, har vi funnit några som direkt handlat om temat i vårt arbete. Utöver 

denna finns det dock en del forskning som indirekt äger relevans för denna uppsats. I det följande 

lyfter vi fram uppsatser, myndighetsrapporter och andra studier som vi bedömer har värde för vår 

undersökning  

Negativa resultat  
Ett av de arbeten som är av stort intresse för vår uppsats är en undersökning som gjordes av 

Kooperativa institutet 2006. Det är en undersökning av gymnasieelevers Internetanvändning i 

skolan. Koopi, som de kallar sig, intervjuade 102 elever fördelade på tre skolor i Stockholm.25 

När det gäller fördelning av elever bland program står det att ”Majoriteten av eleverna av de 

tillfrågade eleverna går på naturvetenskapliga programmet, estetiska programmet och 

samhällsvetenskapliga programmet”26 Det står dock inte hur fördelningen av elever bland 

programmen ser ut. Det här är en brist hos Koopis undersökning, då den mängd källkritik 

eleverna kan tänkas stöta på inom de tre programmen varierar ganska mycket. En annan brist är 

att undersökningen inte nämner vilket/vilka gymnasieår eleverna är inne på.  

 

Den studiens två första frågor rörande elevers kritiska medvetenhet vid Internetanvändning löd: 

”Litar du på den information du hittar på nätet?” och ”Brukar du kontrollera att informationen på 

Internet är korrekt?” Svarsalternativen för dessa frågor var ”Alltid”, ”För det mesta”, ”Ibland”, 

”Oftast inte” och ”Aldrig”. På den första frågan svarade 6 % av eleverna ”Alltid”, 75 % ”För det 

                                                 
25 Kooperativa Institutet, Svenska gymnasieelevers användning av Internet i skolarbetet 2006 s. 3 
26 Kooperativa Institutet 2006, s. 3 
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mesta” medan ingen svarade ”Aldrig”. På den andra frågan svarade 50% att de ”Alltid” eller ”För 

det mesta” kontrollerar informationen medan 1 % svarade ”Aldrig”.27  

 

Det sammanlagda undersökningsresultatet, som svaren på de två frågorna ger, är en smula 

förbryllande. I och med att formuleringen på den första frågan lyder: ”Litar du på den 

information du hittar på nätet?”28, så blir det viktigt att veta hur eleverna söker och vilken typ av 

information de hittar. Om 81 % av eleverna hade sagt att de alltid eller oftast litar på all 

information som finns nätet, hade det varit en sak. Nu kan det ju tänkas att eleverna är så bra på 

att söka att oftast hittar korrekt information. Detta alternativ kan låta som en marginell faktor i det 

hela, men det visar på svårigheten att fånga den källkritiska medvetenheten med frågor av typiskt 

enkätsnitt. En annan sak i Koopis undersökning som fick oss att fundera var att 57 % av eleverna 

svarade ja på frågan ”Har du eller någon kompis under er skoltid fått felaktig information på 

Internet?” 29 Betyder det att de är medvetna om förekomsten av felaktig information, men att de 

fortsätter att lita på den information de finner? Om Koopi endast fokuserat på den tillfrågade 

elevens erfarenhet istället för att blanda in kompisar hade det kunnat bli ett annat utfall. Lägger 

man till frågan om huruvida eleverna kontrollerar uppgifter och dess svar så blir intrycket än 

märkligare. För om 50 % av eleverna alltid eller för det mesta kontrollerar informationen, så 

borde det betyda att 50 % av eleverna alltid eller för det mesta inte litar på den hittade 

informationen.    

 

En annan fråga i undersökningen löd ”Hur viktigt är det vem som står bakom informationen på 

en webbplats?” 17 % svarade att det var ”Mycket viktigt”, 51 % att det var ”Ganska viktigt”, 25 

% ansåg att det var ”Ganska oviktigt” medan 7 % tyckte att det var ”Mycket oviktigt”.30 Det här 

är en central källkritisk fråga, då den berör själva källan direkt. Vad som menas med att ”stå 

bakom” kan diskuteras, men resultatet talar inte väl om elevernas källkritiska tänkande - trots att 

de som svarade ”Ganska oviktigt” och ”Mycket oviktigt” är i minoritet 32 % av samtliga elever. 

Att 51% anser att detta bara är ”Ganska viktigt” indikerar också detta. 

 

                                                 
27 Kooperativa Institutet 2006 s. 7 
28 Kooperativa Institutet 2006  s. 7 
29 Kooperativa Institutet 2006  s. 10 
30 Kooperativa Institutet 2006  s. 9 
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Det kan vara värt att nämna att Kooperativa institutets undersökning fick genomslag i svensk 

media, trots de brister vi har diskuterat. Bland annat ledde undersökningen till att Dagens Nyheter 

publicerade en artikel som hette Elever dåliga på att granska information från nätet.31 En artikel 

som riktade kritik mot gymnasieelever, utan att överhuvudtaget kritisera Koopis undersökning. 

 

Positiva resultat 
Annika Johansson och Åse Magnusson har skrivit en magisteruppsats som heter Vissa kan man 

lita på mer än andra. De studerade vilka källor elever använder när de gör ett större skolarbete, 

vilka kriterier eleverna utgår ifrån när de bedömer källors användbarhet och de faktorer som 

påverkar eleverna källurval. Med hjälp av frågeformulär utfrågades 24 gymnasieelever från ett 

samhällsvetenskapligt program.32  

 

Några av frågorna rörde elevernas vana av att använda Internet och andra deras val av ämne. När 

det gällde frågor om källanvändning, fick eleverna motivera valet av källor genom att berätta 

varför de valt de källor de använt sig av och hur de avgjorde om de var pålitliga. Eleverna 

tillfrågades också om de hade specifika kriterier som de utgick ifrån i valet av källor och om det 

fanns källor de undvek att använda. De fick dessutom ge egna definitioner av kritiskt tänkande 

och säga om de ansåg sig vara källkritiska.33  Därefter skulle de berätta hur de har lärt sig 

källkritiskt tänkande och om de kunde räkna upp tre källor de ansåg vara säkra och vad som 

gjorde dessa källor säkra. Vidare fick de svara på om de reflekterade över vem som gjort de sidor 

de använde sig av, sidornas aktualitet och språk.34  

 

De flesta elever svarade att de främst använde Internet när de sökte information. När de skulle 

motivera varför de föredrog Internet, svarade de att det var för att de ansåg att informationen där 

var mer aktuell och för att det var smidigare. Eleverna ansåg dock att Internetkällorna var mindre 

pålitliga.35   

 

                                                 
31 Luthander, Per ”Elever dåliga på att granska information från nätet”, Dagens Nyheter 21 Mars 2006 
32 Annika Johansson & Åse Magnusson, ”Vissa kan man lita på mer än andra” - En studie i gymnasieelevers 
källkritiska bedömningar 2007, s.24-25  
33 Annika Johansson & Åse Magnusson 2007 s. 81-84 
34 Johansson & Magnusson 2007 s. 83 
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Johansson och Magnusson tyckte att eleverna som deltog i undersökningen har "en hög 

medvetenhet"36 om Internets osäkerhet. Eleverna påpekade att de ansåg uppslagsverk vara 

pålitliga och lyfte fram att uppslagsverk på Internet dessutom har fördelen av att vara aktuella. Ett 

par elever nämnde forskningsrapporter och avhandlingar som exempel på tillförlitliga källor.37 

Självbiografier och intervjupersoner tittades också på, om de har "säkra kopplingar till ämnet.”38 

Uppslagsverk togs upp som ett exempel på säkra källor. Bland uppslagsverken ansågs 

Nationalencyklopedin vara den mest framstående.39  

 

Eleverna påpekade också att de föredrog förstahandskällor. "De anses tillförlitliga och 

oförvanskade, då informationen inte har gått i flera led."40  

 

Angående sin syn på osäker information talade eleverna främst om hemsidor skrivna av någon i 

deras egen ålder. Även Wikipedia, där vem som helst kan ändra på informationen, och tidningar 

som Aftonbladet togs upp som exempel på opålitliga sidor.41

 

När det kommer till elevernas egna kriterier för värdering källor, observerade Johansson och 

Magnusson att eleverna tog upp relevans och intresse som exempel på kriteter.42 Utöver dessa 

tog eleverna upp andra mer detaljerade kriterier. Magnusson och Johansson skrev att "Våra elever 

menar att upphovet till informationen är mycket viktig, och de litar mer på auktoritativa källor än 

på privatpersoner.”43 ”De undersöker både bakgrund och utbildning hos den som skrev texten, 

och dessutom funderar de över syftet med informationen."44 Det framkom dock att det fanns en 

del elever inte la så stor vikt vid auktoriteten hos den som informationen kom ifrån. En del elever 

påpekade att betydelsefullheten av källans auktoritet varierar från situation till situation.45  

 

                                                                                                                                                              
35 Johansson & Magnusson 2007 s. 66 
36 Ibid. s. 66 
37 Ibid. s. 67 
38 Ibid. s. 67 
39 Ibid. s. 35 
40 Ibid. s. 67 
41 Ibid. s. 36-37 
42 Ibid. s. 68 
43 Ibid. s. 67 
44 Ibid. s. 67 
45 Ibid. s. 67  
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Ovan konstaterades att eleverna ansåg att en av fördelarna med Internet var att informationen ofta 

var aktuell. Eleverna diskuterade detta vidare och poängterade också att det var av stor vikt av att 

ha aktuella källor när det kommer till "… politik, forskning eller samhällsfrågor…"46 Johansson 

och Magnusson skrev om eleverna, att "De menar att gammal information kan sakna delar eller 

innehålla felaktigheter, som man senare har kommit fram till.”47 En del av elever ansåg detta 

förhållningssätt vara mindre viktigt när det kommer till användningen av historiska källor.48 

Eleverna lyfte fram osäkerheten i information som har gått i flera led då den kan ha blivit 

"förvanskad"49 Eleverna poängterade vikten av "… bredd, perspektiv, översikt och/eller djup i 

informationen…"50 Ett annat kriterium som diskuterades är "inre tillgänglighet"51, det vill säga 

att den individuella eleven kan förstå informationen. Eleverna skrev också att det är viktigt att 

informationen är granskad.52  

 

   Johansson och Magnusson konstaterade att eleverna vill ha objektiva källor och funderar över 

"syftet med informationen…"53 De "... undviker källor som gagnar de egna ändamålen…"54, det 

vill säga källans egna ändamål. Eleverna påpekade dock att "... det kan vara betydelsefullt att 

ibland använda sig av vinklat material"55 Eleverna tog också upp att det är viktigt att veta "i 

vilken kontext informationen är skriven…" Johansson och Magnusson skrev att "Våra elever 

anser att källan ska verka professionell."56 När det kom till frågan om hur källans text ska se ut 

skrev Johansson och Magnusson att ”En del föredrog välskrivna sidor, medan andra inte brydde 

sig om detta.”57

Niondeklassares attityd till Internet 
Mattias von Feilitzen har skrivit en uppsats som heter ”Det sitter i ryggmärgen” - 

Niondeklassares attityder till och förmåga att värdera information på Internet. I den har han 

                                                 
46 Johansson & Magnusson 2007 s. 67 
47 Ibid. s. 67 
48 Ibid. s. 67 
49 Ibid. s. 68 
50 Ibid. s. 68 
51 Ibid. s. 68 
52 Ibid. s. 68 
53 Ibid. s. 68 
54 Ibid. s. 68 
55 Ibid. s. 68 
56 Ibid. s. 68 
57 Ibid. s. 68 
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studerat niondeklassare och deras attityd till Internet som informationskälla, samt deras förmåga 

att värdera informationen källkritiskt.58  

 

Von Feilitzens tillvägagångssätt var att dels låta eleverna diskutera ämnet i fyra fokusgrupper 

med fem elever i varje, dels att genomföra djupintervjuer med fyra av eleverna, en från varje 

grupp. Eleverna kom från två olika klasser från två olika skolor och uppgick i sammanlagt i 24 

personer. De elever som valdes ut för djupintervjuerna ingick alltså inte i fokusgrupperna. När 

von Feilitzen valde elever till djupintervjuerna hade han förhandskrav på att de skulle vara två 

flickor och två pojkar. Han såg också till att ha jämn fördelning av flickor och pojkar när det 

gällde att ta ut fokusgrupperna. Skolorna fick bidra med två grupper var. Varav den ena skulle 

vara en renodlad flickgrupp och den andra en renodlad pojkgrupp.59

 

Den första fokusgruppen (T1) föredrog Internet framför andra informationskällor, för att de ansåg 

Internet vara roligare och ge större frihet. De påpekade också att Internetkällor kan vara 

problematiska. Den andra gruppen (T2) föredrog Internet för att de ansåg att nätet var lättast att 

söka på och för att det fungerade bäst. Den andra gruppen såg inga problem med informationen 

på nätet. Den tredje gruppen (D1) lyfte fram att de också använde böcker men att de föredrog 

Internet på grund av nätets snabbhet och smidighet. De visade också enligt von Feilitzen upp en 

medvetenhet om att information på Internet kan vara problematisk att använda. Den fjärde 

gruppen (D4) föredrog även de att söka information på Internet, dels för att det är lättare, dels för 

att Internet rymmer mycket information som inte finns i böcker. De tyckte också att 

informationen på nätet kunde vara problematisk.60  

 

När det kommer till djupintervjuerna, så föredrog den första (IT1) och den tredje (ID1) 

informanten att använda Internet för att det är lättare. Den andra informanten (IT2) föredrog för 

att informationen där var mer uppdaterad och den fjärde (ID2) för att hon hade nyvunna 

kunskaper i att hantera datorer. Den första informanten såg inte några problem med 

informationen på nätet. Den andra informanten var enligt von Feilitzen medveten om att 

                                                 
58 Mattias Von Feilitzen ”Det sitter i ryggmärgen” - Niondeklassares attityder till och förmåga att värdera 
information på Internet 2006 s. 2  
59 Mattias von Feilitzen 2006 s. 15 
60 Von Feilitzen 2006 s. 24 
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informationen på Internet inte alltid är att lita på. Den tredje informanten ansåg att informationen 

på nätet kunde vara problematisk och den fjärde ansåg att den kan vara problematisk om den kom 

från en annan elevs arbete.61  

 

Nästa sak som von Feilitzen tog upp var elevernas inställning till källkritik och värdering av 

information på Internet. Den första gruppen hade ingen tydlig uppfattning i frågan om källkritik 

är viktigt eller inte. De ansåg inte heller att det är viktigt att veta vem som ligger bakom 

informationen de hittar på nätet. I den andra gruppen hade endast en hört begreppet källkritik. 

Där tyckte tre av fem att det är viktigt att veta vem som står bakom den information de finner. 

Den tredje gruppen bedömdes av von Feilitzen ha "relativt god kännedom om begreppets 

(källkritik) innebörd".62 Både grupp tre och fyra tyckte att det var viktigt med källkritik. Eleverna 

i grupp fyra var dessutom bekanta begreppet.63

 

Den första informanten kände inte till begreppet källkritik och kunde inte, när han väl fått det 

förklarat för sig, bestämma om det var viktigt eller ej. Den andra och den fjärde informanten 

kände inte heller till begreppet källkritik, men de tyckte att det var viktigt att värdera och bedöma 

källor. Den tredje informanten visade sig både känna till begreppet källkritik och inse vikten av 

att kritiskt värdera källor.64

 

När det kom till elevernas uppfattning av sina egna förmågor att värdera information, visade von 

Feilitzens resultat en stor variation mellan grupperna. Den första gruppen sa att det helt enkelt 

berodde på ämnet de jobbade med. De tog upp förhandskunskapens betydelse. Grupp två tyckte 

att det var svårt att värdera information, men ansåg sig kunna göra detta om de fick tillräckligt 

med tid. Von Feilitzen sammanfattade den tredje gruppens position när det kom till detta med att 

skriva "Anser att det ibland kan vara svårt"65 Grupp fyra ansåg att de kunde vara svårt att hitta 

bra information, men att det inte var svårt att värdera den.66

 

                                                 
61 Von Feilitzen 2006 s. 24 
62 Ibid. s. 28 
63 Ibid. s. 28 
64 Ibid. s. 28 
65 Ibid. s. 32 
66 ibid. s. 32 
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Den första, den tredje och den fjärde informanten ansåg sig vara bra på att värdera information 

källkritiskt. Endast den andra informanten sade att det kan vara svårt att bedöma källor.67

 

Von Feilitzen undersökte avslutningsvis något han kallade för "Metoder för värdering av 

information"68 Sidans utseende, det vill säga om den ser professionell och välgjord ut, är något 

alla utom grupp 1 tog upp. Han bedömde risken att eleverna litar på en oseriös med ett 

professionellt utseende vara stor. 69  

 

Von Feilitzen påpekade att det är viktigt för eleverna att avgöra om det är en enskild person eller 

en organisation som står bakom en sida, eleverna verkade ha större förtroende för 

organisationer.70 Han oroade sig också för att två av grupperna, sa att de gick på en känsla, utan 

att definiera vad de menade. Den egna erfarenheten var vägledande.71 Värt att notera är att två av 

grupperna sa sig vara skeptiska till sidor med pornografiskt innehåll och sidor med reklam.72

 

Tre av fyra informanter (den andra, den tredje och den fjärde) lyfte fram den egna erfarenheten av 

källan som en metod att värdera information. Dessa tre lyfte också fram sidans utseende som 

grund för källkritisk bedömning.73     

 

Anders Fredlund, Andreas Hindenäs och Zvezdan Tripic har skrivit en c-uppsats som heter 

Elevers informationssökningsvanor och källkritiska metoder – En fallstudie av 3 skolor.  De 

gjorde en enkätundersökning där 129 niondeklassare fick svara på frågor om deras 

tillvägagångssätt när det gäller att söka information. De frågor de ville få svar på var "Hur ser 

elevers informationssökningsvanor ut, hur går de tillväga för att ta reda på fakta?"74, "Vilka 

källkritiska metoder använder de i samband med informationssökning på Internet?"75, "Upplever 

                                                 
67 Von Feilitzen 2006 s. 32 
68 Ibid. s. 33 
69 Ibid. s. 35 
70 Ibid. s. 35 
71 Ibid. s. 36 
72 Ibid. s. 37 
73 Ibid. s. 34 
74 Anders Fredlund, , Andreas Hindenäs och Zvezdan Tripich, , Elevers informationssökningsvanor och källkritiska 
metoder: En fallstudie av tre skolor 2007 s. 0 
75 Anders Fredlund, Andreas Hindenäs och Zvezdan Tripich 2007 s. 0 
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eleverna att de får tillräcklig undervisning i källkritik och informationssökning?"76, "Skiljer sig 

informationssökningsvanor och källkritiska metoder åt mellan könen?"77, "Är Internet en primärkälla 

eller går elever i första hand till andra källor?"78 och "Hur upplever elever att Internet fungerar 

som informationskälla? Hittar eleverna det de söker efter?"79

 

När det gäller elevernas informationssökningsvanor svarade 76% "Ja" på frågan "Går du i första 

hand till Internet när du ska söka efter information till en skoluppgift?" På frågan "Upplever du 

att du hittar den information som du söker via Internet?"80 Svarade 91% "Ja".81. När det gäller 

hur eleverna söker valde 117 av 141 ”sökmotor” när alternativen var "sökmotor", "Uppslagsverk 

på Internet" och "Annan". Av dessa 117 använde 97% Google.82 När de bad eleverna välja vilket 

påstående av alternativen "Mycket lätt", "vissa svårigheter" och "svårt och krångligt" bäst stämde 

in på dem när de sökte information på Internet, svarade 53% "mycket lätt" och 44% "vissa 

svårigheter”.83     

Fredlund, Hindenäs och Tripic frågade "När du söker efter information på Internet, hur källkritisk 

anser du dig vara då?"84 67% svarade "Till viss del" 20% säger "inte alls" och 13% "till stor del" 

De frågade om deras lärare kräver att de anger sina Internetkällor i ett skolarbete och 73% 

svarade ja och resten nej. Den frågan följdes av en fråga om de anser det vara viktigt att 

kontrollera vem som har lagt upp informationen på Internet. På den svarade endast 37 % ja och 

resten nej.85 En siffra som onekligen ger sken av att eleverna inte tar källkritik på allvar. Siffran 

blir dock svårare att tolka om man utgår ifrån att eleverna har tolkat frågan ordagrant. Om vi 

föreställer oss att någon hänvisar till en text publicerad på en tidningssida, så finns t ex. ett 

dilemma. Tidningsartiklar har författare, tidningar har ansvariga utgivare - Fredlund, Hidenäs och 

Tripic frågar dock inte om eleverna tycker det är viktigt att kontrollera vilka dessa är. Det 

eleverna tillfrågas är om de tycker att det är viktigt att kontrollera vem av tidningens 

Internetoperatörer som har lagt ut denna information.   

                                                 
76 Fredlund, Hindenäs och Tripic 2007 s. 0. 
77 Ibid. s. 0 
78 Ibid. s. 0 
79 Ibid.s. 0 
80 Ibid. s. 29 
81 Ibid. s. 29 
82 Ibid. s. 30 
83 Ibid. s. 31 
84 Ibid. s. 32 
85 Ibid. s. 32 
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Svaren på studiens fortsatta frågor visar att Fredlund, Hindenäs och Tripic har dock dragit 

korrekta slutsatser. Som fördjupning undrar de t.ex "När du söker efter information på Internet, 

kontrollerar du då vem som är sändaren av informationen, det vill säga vilken person som skrivit 

den, upphovsmannen?"86 och 74% av eleverna svarade nej.87 Frågan därefter löd ”När du söker 

efter information på Internet kontrollerar du då vilken tidpunkt som webbsidan eller 

informationen senast uppdaterades?”88 71 % svarar nej.89 En annan fråga var ”När du hittat 

information på Internet, jämför du då den källan med ytterligare en annan för att bekräfta 

informationen?"90 54 % svarade ja på den frågan.91  

 

De tre uppsatsförfattarna försökte ta reda på anledningen till att deras elever visar sig vara så 

ointresserade av källkritik, de frågade "Om du inte är källkritisk i din informationssökning på 

Internet, vad är då den största orsaken till detta?"92 27 % svarade tidsbrist. 11 % svarade 

kunskapsbrist. 38 % svarade att de helt inte hade intresse och 24 % svarade att de inte visste.93 

Fredlund, Hindenäs och Tripic frågade om eleverna fått undervisning i källkritik i högstadiet. 76 

% svarade nej. När de frågade eleverna om de upplever att de har fått tillräckligt med 

undervisning i källkritik, svarade 53 % ja. 94  

Alternativ till skolbibliotek 
Maja Andersson och Kerstin Persson har skrivit en magisteruppsats som heter Hur upplever 

gymnasieelever sin informationssökning? Denna uppsats handlar om hur källanvändandet 

påverkas av att en skola saknar skolbibliotek. Eftersom uppsatsen är skriven 2006 är det naturligt 

att Internet dyker upp som ett av alternativen till skolbiblioteket.  

Andersson och Person har genom enkäter och intervjuer studerat tolv elever, uppdelade i grupper 

på tre. De har studerat elevernas inställning utifrån att de beskriver hur de har gått tillväga under 

                                                 
86 Fredlund, Hindenäs och Tripich s. 34 
87 Ibid. s. 34 
88 Ibid. s. 34 
89 Ibid. s. 34 
90 Ibid. s. 34 
91 Ibid. s. 34 
92 Ibid. s. 35 
93 Ibid. s. 35 
94 Ibid. s. 33 
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sina skolarbeten.95 Omsorg läggs ner på att studera tillgången till bibliotek och Internet. Samtliga 

elever går på det tredje året av det naturvetenskapliga programmet.96

Trots att det vid första anblicken kan verka så, kan Andersson och Perssons uppsats kan inte 

sägas vara direkt relevant för vårt arbete. Detta för att de inte studerar elevers attityder till 

Internetkällor i allmänhet, utan attityder till olika typer av källor i specifika upplevda situationer. 

Eftersom eleverna resonerar kring hur de har gått tillväga finns det en risk att deras egentliga 

källkritiska medvetenhet inte framkommer. Detta för att det mycket väl kan tänkas att eleverna 

inte behöver använda sig av den källkritiska medvetenhet de besitter för att klara de skoluppgifter 

som de har arbetat med. Detta är inte sagt som en kritik till Anderssons och Perssons uppsats, 

utan handlar helt enkelt om hur relevant den är för vårt arbete. Vårt arbete sysslar med inställning 

till interbaserade källor, medan Anderssons och Perssons handlar om hur elever har arbetat med 

källor, varav vissa är Internetbaserade. 

Den ovannämnda problematiken, om vi får kalla den så, framkommer när Andersson och Persson 

belyser att lärarna i flera fall har ställt direkta krav på källornas natur. Ett exempel på ett sådant 

krav är att de måste använda sig av åtminstone en bok som källa vid vissa arbeten.97 Ett krav av 

detta slag riskerar att skicka signalen att det finns en kvalitativ skillnad mellan källor från Internet 

och källor i tryckt form. Med ett sådana krav är det inte konstigt om eleverna i stor utsträckning 

värderar Internetkällor som en mindre värda än bibliotekets böcker. Till exempel använder en av 

grupperna Internetkällor främst vid enklare arbeten.98 Biblioteken verkar vara att föredra. Vi kan 

dock egentligen bara spekulera kring orsakerna till att eleverna har detta synsätt, då detta inte 

följs upp mer än i sådana fall då informationstillgängligheten styr elevernas val.  

Anderssons och Perssons resultat visar på variation när det kommer till källkritisk medvetenhet 

vid användning av Internet. En del elever är kritiska, medan andra inte reflekterar särskilt mycket 

över det.  

                                                 
95 Maja Andersson & Kerstin Persson Hur upplever gymnasieelever sin informationssökning?   En 
studie på en friskola utan tillgång till skolbibliotek 2006 s. 9 
96 Maja Andersson & Kerstin Persson 2006. s. 33 
97 Andersson & Persson 2006 s. 39 
98 Andersson & Persson 2006 s. 38 

24 



Källkritik på Internet

En grupp säger sig använda Internet i första hand för att få en översikt över det de ska jobba 

med.99 En annan grupp anser, som redan sagts, att Internet främst är till för enklare arbeten.100 

Dessa två grupper har ett skeptiskt förhållningssätt till Internet. En av dem uttrycker skepsis 

gentemot Wikipedia, eftersom sidan enligt eleven kan manipuleras.101 En av eleverna nämner att 

det går att bedöma trovärdighetsgrad utifrån en Internetsidas layout. Den ena gruppen säger att 

det är viktigt att någon auktoritet och inte en privatperson står bakom en sida. De säger också att 

det inte räcker med att veta namnet på personen bakom en sida, utan att de också bör veta vem 

denna person är.102 Vad eleverna menar med detta förklaras inte mer ingående.  

Den andra gruppen ställer liknande krav, men förklarar också dem mer ingående. De talar om 

författaren till en text och inte om personen som lagt upp sidan, vilket kan betyda att de tittar efter 

något annat och har en annan typ av förståelse av källanvändning än den första gruppen. När det 

gäller författaren, nämner eleverna att det är viktigt att känna till exempel känna till dennes yrke, 

utbildning om denne är knuten till något universitet. De nämner att det är viktigt att veta vilket år 

materialet härstammar ifrån. De nämner att böcker är att föredra framför Internet, men förklarar 

inte varför.103  

Den tredje gruppen ställer inte andra källkritiska krav, än att det ska finnas ett namn bakom den 

källa de använder sig av.104 De tar också upp layoutkriteriet som den första gruppen nämnde.105  

Den fjärde är mer skeptisk till Internet, men inte heller deras skepsis beskrivs särskilt ingående. 

De säger att de börjar med en Internetsökning för att sedan gå vidare om det behövs för 

arbetet.106 De nämner att det är viktigt att uppge vem författaren är och att jämföra källor.107 

Även i denna grupp finns det en elev som säger att layouten är viktig när de ska avgöra en 

Internetsidas trovärdighet.108 En elev nämner språket och säger att hon föredrar källor som 

                                                 
99 Andersson & Persson 2006  s. 37-38 
100 Ibid. s. 38 
101 Ibid. s. 38 
102 Ibid. s. 42 
103 Ibid. s. 42 
104 Ibid. s. 40 
105 Ibid. s. 42 
106 Ibid. s. 41 
107 Ibid. s. 43 
108 Ibid. s. 43 
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använder sig av något hon kallar fackspråk framför talspråk.109 Även denna grupp säger sig 

föredra böcker framför Internetkällor, utan att förklara varför.110    

Sammanfattningsvis konstaterar Andersson och Persson att de flesta elever har något de kallar för 

en medelhög informationskompetens.111  

Bibliotekskunskap 

Mikael Alexandersson och Louise Limberg har skrivit ett arbete som heter Textflytt och sökslump 

- informationssökning via skolbibliotek. I det studeras informationssökning i allmänhet och 

arbetet tar, precis som undertiteln säger, avstamp i skolbiblioteken. Internet finns representerad 

som en av vägarna till information. Arbetet är omfattande, men fokuserar främst på grundskolan. 

Endast en gymnasieklass studeras. Det är denna del av arbetet som har intresserat oss. 

Gymnasieklassen läser ett program som heter Natur och kultur.112

Alexandersson och Limberg studerar hur gymnasieelever förhåller sig till källor under ett 

moment i deras skolarbete. Arbetsmomentet handlar om terrorism och slutprodukten ska vara en 

hemsida, där eleverna presenterar sitt resultat.113 De ser en stor variation i medvetenheten om 

problematiken kring källanvändning. En del elever anger att det är självklart att redovisa sina 

källor medan andra inte ens reflekterar över det.114 Vidare konstaterar Alexandersson och 

Limberg att många av eleverna har begränsad kunskap om källkritik115 och att många 

överhuvudtaget inte reflekterade över betydelsen av att känna till informationens ursprung.116

Om forskningen om gymnasieelevers källkritik i samband med Internetanvändning är knapp, 

finns det något mer forskat om grundskoleelevers dito.  

                                                 
109 Andersson & Persson 2006 s. 44 
110 Andersson & Persson 2006 s. 44 
111 Ibid. s. 64 
112 Mikael Alexandersson & Louise Limberg, Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek  
2004 s. 27 
113 Mikael Alexandersson & Louise Limberg 2004 s. 27  
114 Alexandersson & Limberg 2004 s. 53 
115 Alexandersson & Limberg 2004 s. 54 
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Lärares syn på källkritik i utbildningen 

Anders Eklöf har i sitt examensarbete Källkritik och Internet studerat hur 73 elever fördelade på 

tre niondeklasser upplever användandet av Internet till informationssökning. Eklöf har utöver det, 

i samma arbete, studerat hur deras lärare upplever elevernas kompetens när det gäller 

Internetanvändande. Enligt Eklöf menar lärarna att eleverna har problem med Internetanvändande 

och språk, medan eleverna själva upplever att det snarare är källkritiken som är svår.117 Eklöf 

kommer fram till att eleverna inte har tillräcklig kompetens för att handskas med Internetkällor på 

ett tillfredställande sätt.118 Denna bild delas av lärarna som deltagit i undersökningen.119 De tre 

lärarna som deltagit undersökningen har alla gett lektioner i källkritik, men de anser att de inte 

räcker.120 Eklöfs förslag är att i högre grad integrera källkritiken i skolarbetet, något som lärarna 

som deltog i hans undersökning höll med om.121 Han menar också att eleverna bör börja tidigt 

med den typen av skolarbete.122 Om Piagets teori om barns intellektuella utveckling stämmer, 

skulle den lika gärna som bristen på träning kunna förklara Eklöfs resultat. Eklöf tar också upp 

åldern som en möjlig förklaring till elevernas otillräckliga kompetens, men avfärdar denna 

förklaring snabbt och utan ingående diskussion.123  

Ann Katrin Perselli och Kajsa Gustafsson Åman har gjort en studie som heter Universitetslärares 

syn på studenters informationskompetens vid Linköpings universitet. Universitetslärarna som 

medverkar i studien menar att studenter ofta har brister i informationskompetensen. Enligt lärarna 

har eleverna ett alldeles för okritiskt förhållningssätt till information, däribland information från 

nätet.124 Den kunskap som eleverna för med sig till universitet borde de ha med sig från sin 

gymnasiala utbildning och med tanke på hur det låter i läroplaner och kursplaner. Alltså borde de 

ha den kunskapen (deras närvaro på universitet borde tala om att de blivit åtminstone godkända 

på gymnasienivå). Det kan dock tänkas att universitetslärarna har för höga krav på 

Informationskompetens eller definierar det som något helt annat. 

                                                 
117 Anders Eklöf, Källkritik och Internet – En studie av problem som skolan måste klara av när material från Internet 
skall behandlas kritiskt 2002 s. 21 
118 Anders Eklöf 2002 s. 69 
119 Eklöf 2002 s. 68 
120 Eklöf 2002 s. 62 
121 Eklöf 2002 s. 71 
122 Eklöf 2002 s. 73 
123 Eklöf 2002 s. 69 
124Kajsa Åman Gustavsson & Ann-Katrin Perselli Universitetslärares syn på studenters informationskompetens vid 
Linköpings universitet 2006 s. 62 
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Metod för genomförandet 

Detta metodkapitel presenterar och diskuterar olika delar av teori för vår analysmetod. Här 

beskrivs även fakta kring intervjuernas genomförande och hur vi valt att bearbeta materialet. 

Metodteorier som inspirerat oss ger framförallt Hans Åkerberg (se även sid. 4ff) men också Bo 

Eneroth och Annika Lantz. Kapitlet speglar övergripande delar angående deras teorier och 

verktyg. 

Analysmetod 

Integrationskomponenter 
Denna undersöknings analysmetod är baserad till största delen på en hermeneutisk 

tolkningsmodell utarbetad av beteendevetaren och docenten i pedagogisk psykologi Hans 

Åkerberg. För att kunna tolka insamlat material på ett fruktbart och konstruktivt sätt menar 

Åkerberg att man måste göra en schematisk översikt av forskningsuppgiften och materialet i 

fråga innan man skrider till verket.125  

Det mest väsentliga är att material, tolkning och slutsats är i balans med varandra så att man inte 

drar alltför stora slutsatser från ett bristfälligt material eller tvärtom inte drar några slutsatser från 

ett mycket uttömmande material. Det handlar i sluttampen om att vara medveten om sitt materials 

för och nackdelar samt anpassa nivå och metod därefter, för att integrera alla komponenter som 

ingår i situationen till en tolkningsbar helhet.126

Fokuserad intervju 
Undersökningen har genomförts genom så kallade fokuserade intervjuer med ett antal 

informanter, eller intervjuobjekt. Informanten och intervjuaren är ensamma i intervjuögonblicket 

och diskuterar ett tema som förklarat nedan. 

Den fokuserade intervjun skiljer sig från andra former genom att vara löst hållen och istället för 

färdiga frågor har intervjuaren flera teman som skall gås igenom under intervjun. Det finns ingen 

bestämd tid för objektet att besvara frågorna utan det hela sköts som en dialog mellan forskaren 
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och intervjuobjektet där man diskuterar de centrala teman som på förhand har valts ut av 

forskaren. 

Det som framför allt talar för att använda sig av fokuserade intervjuer är tre saker.127

1. Tidsbristen i uppgiften gör att det går snabbare att samla in analyserbart material i 

jämförelse med t ex. enkäter eller längre sk. casestudies. 

2. Det blir lättare att analysera materialet, eftersom mycket ovidkommande 

information försvinner då intervjuobjektet inte kan ta några sidospår. Forskaren får enbart 

relevant information. 

3. Den ger ändå frihet åt intervjupersonen att uttrycka sig och relativt fritt och denne 

kan utan större press sätta ord på sina tankar och funderingar kring det aktuella ämnet. 

4. Nackdelen är att man kan få frampressade eller i värsta fall missvisande och 

tillrättalagda svar. Framför allt om man inte lyckas uppnå en avslappnad situation i 

intervjusituationen och informanten känner sig utfrågad och/eller ifrågasatt av en 

auktoritet. 

Tradition och kontext 
Intervjuobjekten är, i motsats till forskarna själva och de flesta lärare på gymnasiet, uppvuxna 

med det undersökta fenomenet Internet, varför de kan ha en annorlunda attityd än vad t ex. 

lärarkandidaterna som genomför denna undersökning har. Aldrig tidigare har en generation vuxit 

upp med så många lättillgängliga världsåskådningar och ideologier omkring sig, så många 

tolkningar av hur saker och ting förhåller sig. Detta kan sätta spår också i mentaliteten hos 

generationen i sig. 

Ur ett semantiskt perspektiv betyder detta att de intervjuade kan förhålla sig annorlunda till 

någonting de alltid har sett och haft omkring sig sedan födelsen än vad andra som har börjat sitt 

liv utan det har. Där vi ser något nytt ser de något naturligt. Man kan alltså tala om varandra och 

missförstå frågor som ställs, eller vice versa missförstå svar som ges. 
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Sociologen Bo Eneroth påpekar vikten av att förstå hur intervjuaren och den intervjuade 

interagerar i intervjusituationen, att intervjuaren påverkar den intervjuade och vice versa. Det är i 

praktiken omöjligt att i en intervjusituation få fram ”ren” information om hur den intervjuade 

tycker och tänker då denne påverkas inte bara av intervjuaren som person utan också av 

situationen, både i intervjuögonblicket och av den privata situationen.128 I denna specifika 

situation är eleven i ett socialt underläge gentemot intervjuaren och skulle i normala fall behöva 

ge ”korrekta” svar till denne. Intervjusituationen är dock annorlunda då det inte sätts några betyg 

och intervjuaren kommer inte att vara informantens lärare under resten av terminen, vilket gör att 

informationen som ges fortfarande innehåller det som informanten verkligen tänker och tycker, 

även om det finns en risk att den har påverkats av situationen. 

Tolkningsförfarandet 
Materialet kommer sedan att gås igenom på följande sätt (utifrån den fenomenologiska metod 

som föreslagits av Hayes 2000 s. 192 – 194) 

1. Data läses igenom upprepade gånger tills materialet är välbekant och forskaren börjar få 

en upplevelse av att kunna se saken utifrån deltagarnas perspektiv. Arbetet är datastyrt, och 

så öppet och empatiskt som möjligt.  

2. Citat som är relevanta för frågeställningen markeras. Här gäller att vara observant så att 

detaljer som verkar betydelselösa vid en första anblick inte missas. Särskilt letas efter 

relevanta liknelser och bildspråk som används för att beskriva fenomenet. Här kan man 

enklare finna allmänna attityder och med hjälp av värdeladdningar i orden som används kan 

man tolka hur intervjuobjekten förhåller sig till ämnet. 

3. Citaten läses noga ett flertal gånger och preliminära tolkningar av den subjektiva 

innebörden skrivs med.  

Citaten kan ha fler innebörder och tolkningen sker i ljuset av hela berättelsen/intervjun, 

men också utifrån helheten i materialet, och när någon ny mening upptäckts, måste man gå 

tillbaka och läsa om de tidigare citaten med denna nya insikt/förförståelse. Eventuellt gå 
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tillbaka till rådata (för att uppfatta nyanser i tonfall mm) för att inte feltolkningar ska göras 

när citaten har tagits ur sitt sammanhang.  

4. Citaten sorteras sedan i övergripande teman utifrån dess innebörd.  

5. Teman bearbetas och examineras så att de bildar en sammanhängande helhet som ger 

svar på frågeställningen/beskriver en så fullständig bild som möjligt av fenomenet. 

Förförståelse 
Ingen forskning sker i ett vakuum. Forskarens tidigare erfarenheter påverkar i allra högsta grad 

forskningen som genomförs. Via den hermeneutiska cirkeln kommer forskarens förförståelse att 

utmanas av ny information, sortera den, jämföra den med tidigare, dra nya slutsatser och gå 

vidare mot en djupare förståelse av ämnet/fenomenet i fråga.129

Forskarens bias, förmåga att inte inse sina egna förutfattade meningar, är avgörande för att 

förståelse skall kunna fördjupas, vilket lägger ett oerhört ansvar på denne att förhålla sig objektiv 

och självkritisk. Åkerberg menar att det är i val av material, teori och metod som detta blir 

ytterligare viktigt för forskaren, då det är här som dennes fördomar och vinklingar kommer till 

tals.130 Dock måste det tilläggas att utan tidigare förståelse kommer givetvis ingen djupare 

förståelse till stånd. Därför är det bara viktigt att känna till sina tidigare kunskaper och förståelse, 

inte att avfärda dem.  

Denna uppsats skrivs av två läraraspiranter vilka båda har praktiserat på gymnasiet under sin 

studietid. De grundläggande erfarenheterna vad gäller källkritik har vi fått via 

historieundervisning samt undervisning i samhällskunskap. Med andra ord har vi inte 

grundläggande kunskaper, förutom de rent teoretiska, hur elever i lägre åldrar handskas med 

källkritik. 

Ideografiska undersökningar är som vi sade tidigare ett ganska spekulativt företag, och för att den 

inte skall urarta i just spekulationer krävs det en rigorös förberedelse innan man kan ge sig i kast 

med att dra slutsatser från det material man har samlat ihop. I korta drag rör det sig om ett 

samarbete mellan tidigare praktiska erfarenheter och ny information som har kommit fram i 

                                                 
129 Åkerberg 1986 s. 19 
130 Åkerberg 1986 s. 68f 
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undersökningen. Den hermeneutiska cirkeln verkar för att i flera påföljande processer öka 

förståelsen för det undersökta området. 

Detta kommer att i flera led sakta leda fram till en bättre förståelse och tolkning av vad 

intervjuobjekten verkligen säger och menar i relation till deras förförståelse av ämnet, den 

allmänna situationen och det sätt varpå forskarna har genomfört studien. 

Kognitiva felkällor 
Forskarens största fiende är han/hon själv, och de förutfattade meningar denne kan ha. Det är fullt 

möjligt att man i tolkningsförfarandet bara ser det man vill se och inte tar hänsyn till, eller rentav 

negligerar motsägelsefull information. Genom att på ett mycket klart sätt redovisa sina teoretiska 

utgångspunkter och sedan ha forskningsmaterialet tillgängligt för andra, kan denna risk avhjälpas. 

Att vara så genomskinlig som möjligt är det enda sättet att parera sig eget bias. Med begreppet 

kognitiva felkällor menas alla de saker som intervjuaren kan läsa in eller missuppfatta i 

informantens utsagor. 131

Förutom detta finns det också en möjlighet att intervjuaren, i en styrd intervju utan precist 

specificerade frågor utövar påverkan av eleven. Interaktionen mellan intervjupersonen och 

intervjuaren är en subtil och svårkontrollerad historia som rör sig kring förväntningar, hierarki 

och auktoritet från bägge parter.132 Återigen är genomskinligheten viktig, både vid redovisning 

av resultaten och materialets tillgänglighet för andra forskare. 

Den kvalitativa generaliserbarheten 
Denna uppsats kommer inte att kunna ge några klara besked i frågan hur ungdomar uppfattar 

Internet som källa, ej heller hur pass källmedvetna de är, utan kommer att bli ett indicium, eller 

en riktlinje, vilken sedan kan kontrolleras utförligare. Den kan visa en tendens och inte mer. De 

ideografiska studiernas natur avgör detta. Ett litet omfång i kombination med den kvalitativa 

tolkningsmodellen ger helt enkelt inte mer utrymma för några vidlyftiga förklaringar och 

hypoteser. 133

                                                 
131 Langemar 2005 s. 37f 
132 Eneroth 1989s. 41 
133 Langemar 2005 s. 40 
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Det som kan generaliseras är elevers potential att greppa källkritiska komplikationer på Internet. 

Hur det ser ut i Sverige i stort kan materialet inte besvara, men däremot elevers kapacitet att 

förstå temat som denna uppsats handlar om. 

Alltså är målet och syftet med uppsatsen inte att kartlägga hur Sveriges elever klarar av Internet 

och de speciella källkritiska problem som uppstår vid hantering av källor från Internet, utan att 

undersöka elevers potentiella förståelse av mediet och dess källkritiska komplikationer. 

Dock bör man ha en viss förbehållning eftersom materialet är hämtat från elever på 

samhällsprogrammet uteslutande, dvs. de elever som går där har en annan utbildning och 

möjlighet att förstå mediet och källkritik än vad elever på t ex. fordonstekniska programmet har. 

En annan teoretisk möjlighet är att elever på andra program har en annan inställning pg a intresse 

eller social bakgrund.  

Yttre påverkan under intervjun 
Intervjupersonerna är alla elever, och intervjuarna är båda läraraspiranter, vilka träffat 

intervjupersonerna tidigare under lektionsartade former. Detta kan ha påverkat intervjupersonerna 

till att ge svar som de uppfattade som ”korrekta” i våra ögon. Under analysen är det därför av 

största vikt att materialet skärskådas efter sådana svar vilka kan tolkas som tillrättalagda av 

intervjupersonerna. 

Andra personers påverkan av intervjupersonerna är försumbar, då intervjupersonen och 

intervjuaren hade personlig kontakt och inte via lärare. Det var forskarna själva som har skött 

kontakten med potentiella intervjupersoner och således är risken att någon tredje part har kunnat 

påverka intervjupersonerna i någon riktning mycket liten eller obefintlig.  

Intervjuns genomförande 

Intervjun kommer att genomfördes som en fokuserad (styrd) intervju, dvs. det var en löst 

sammanhållen diskussion där flera teman täcks under intervjuns gång. Detta kommer att skötas 

av intervjuledaren, vars uppgift alltså är att styra den intervjuade åt rätt håll. 

Varje tema innehåller ett antal följdfrågor som används ifall den intervjuade inte självmant tar 

upp saker. Intervjuaren kan alltid ställa fler följdfrågor om det är relevant för syftet med 

undersökningen och om objektet tar upp saker som inte har förutsätts. Allt för att göra intervjun 
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så givande som möjligt för forskaren och för att ge intervjupersonen så många möjligheter att 

förklara sig som möjligt.  

Temata för den styrda intervjun 
1. Kallprat om Internet. Ledaren och den intervjuade pratar allmänt om Internet och 

datoranvändning. 

2. Informationssökning på Internet. Den intervjuade skall här beskriva hur denne 

brukar gå tillväga när denne söker efter någon form av information på Internet. 

Följdfrågor: Hur skulle du t ex. göra om du vill ta reda på varför atombomberna över 

Hiroshima och Nagasaki släpptes? 

3. Vanligaste programmen och sajterna vid informationssökning. Följdfrågor: Vad 

vet du om det här programmet/sajten? Hur fungerar det? Hur hittar programmet/sajten sin 

information? Varför väljer du just dessa? Känner du till andra som du inte använder? 

4. Pålitliga program/sajter, vilka program/sajter litar/litar man inte på. Följdfrågor: 

Vad vet du om programmet/sajten? Hur fungerar det? 

5. Vad är pålitlig information? Hur hittar man sajter man kan lita på? 

Intervjupersonerna 
Eleverna är samtliga i åldern 17 – 18 år av olika kön. De studerar samtliga på det 

samhällsvetenskapliga programmet på två olika skolor i en mellansvensk stad. Skolorna benämns 

här som Skola A och B. 

Ebba - Skola A 

Martin - Skola A 

Niklas - Skola A 

Pierre - Skola B 

Lisa - Skola B 

Gerd - Skola B 

Samtliga namn är fingerade och har ingenting med elevernas riktiga namn att göra. 

34 



Källkritik på Internet

Bearbetning av materialet 

Materialet har lästs och lyssnats igenom många gånger av båda uppsatsförfattarna, och flera citat 

från intervjupersonerna har sållats ut för att försöka återspegla de gemensamma nämnarna i deras 

utsagor som kan tänkas besvara frågeställningarna och svarar mot uppsatsens syfte. 

Citaten har valts ut följande ordning: 

1. utsagor som direkt kan besvara frågeställning 1 

2. utsagor som direkt kan besvara frågeställning 2 

3. utsagor som innehåller ord, formuleringar och/eller direkta svar som tillåter författarna att 

besvara både frågeställning 1 och 2 

Intervjuerna finns i sitt ursprungliga skick att hämta hos författarna om intresse finns. 

Uttolkningarnas bias är det andra vi måste ta med i beräkningen när vi gör denna analys. Vi i 

egenskap av lärarkandidater har många förutfattade meningar om elever och deras kapacitet till 

källkritiskt tänkande. Först och främst är vi båda samhällskunskapslärare, varför just källkritik 

ligger oss varmt om hjärtat, men vi har dessutom undervisat många av dessa elever, varför vi har 

många idéer om vad de kan och inte kan, vad de tycker och vad de tror om världen, Internet och 

om källkritik. Vi ämnar inte påstå att vi är helt och fullt medvetna om vad dessa förutfattade 

meningarna är eller hur de kan tänkas påverka vår tolkning av utsagorna.  

Vi försöker därför vara så genomskinliga med vår analys som möjligt. Citat presenteras i 

oredigerad form och så naturtroget som möjligt. Detta för att ge läsaren en möjlighet att kritiskt 

granska våra tolkningar så mycket det går, och att försöka ge en autentisk återgivning av vad våra 

intervjupersoner verkligen har sagt. Det kan bli litet svårt att förstå ett citat vid första anblicken 

och vi hoppas att läsaren har överseende med detta. Tanken är att våra resultat och metod skall 

kunna tolkas av läsaren likaså, och därigenom ge läsaren möjligheten att granska arbetet till fullo, 

utan att för den delen behöva ta del av hela källmaterialet. 

Extra betoningar har markerats med understrykning och pauser med tre punkter (…) Samtliga 

upprepningar och ifyllningsord som t ex. ”typ” och ”liksom” är utskrivna, och vi har valt att 

skriva med talspråk. 
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Presentationen av analysen kommer att vara strukturerad enligt dessa tre punkter ovan. Citaten 

presenteras var för sig, och analyseras först var för sig och sedan tillsammans för att kunna 

besvara frågeställningen. Punkt tre kommer både att innehålla nya citat och hänvisningar till de 

två föregående analyspunkterna eftersom denna analyserar citat som besvarar båda 

frågeställningarna. Resultatet av analysen presenteras sedan i en fjärde del, som sålunda 

sammanfattar citatens uttolkade innehåll.  

Temata om Internets pålitlighet och vilka sajter som anses vara pålitliga eller inte, kan mycket väl 

ha tolkats som enbart vid skolarbete av eleverna. Alltså kan de svar som de ger om sajters 

pålitlighet vara något missvisande eftersom de kan ha olika krav beroende på om de söker 

information ”privat” eller till skolarbeten. Vid ett flertal tillfällen har tolkningen av utsagorna 

tagit fasta detta och att eleverna här kanske säger mer vad de tror att vi vill veta än vad de 

verkligen tycker, och tänker samt framför allt vad de gör när de letar efter fakta som inte rör 

skolarbetet. 

Dessutom bör man betänka teorin om att tonåringar alltid känner sig stå till svars, eller 

åtminstone att de kan känna sig utpekade(se s. 16 – 17) och att detta kan ha påverkat dem att 

svara så ”korrekt” som möjligt. Dels på grund av deras allmänna känsla av att vara inför en 

osynlig publik, men också på grund av intervjuledarna i egenskap av lärarstuderande. Detta är 

olyckligt men en faktor man måste ta på allvar när man tolkar utsagorna.  
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Analys 

Analysen har indelats i fyra avsnitt. Det första behandlar enbart frågeställning 1 och analyserar 

citat utvalda till att besvara denna. Det andra behandlar enbart frågeställning 2 och analyserar 

citaten som valts ut för denna. Tredje analyserar citaten som kan användas för att analysera båda 

frågeställningarna, och den fjärde sista sammanfattar och vidareutvecklar analysen för att uppnå 

syftet med undersökningen. 

 

Särskilda komplikationer med Internet som källa – Frågeställning 

1  

Ebba 

…man liksom vill tro på det som sägs där. [förf. understrykning.]  

Ebba håller på att källkritik är något som man måste applicera på allting och framhåller faktiskt 

TV som det svåraste mediet att vara källkritisk mot. Under intervjun framhärdar hon detta, och 

säger vid ett senare tillfälle att hon anser sig vara mer medveten än äldre generationer tack vare 

att hon inte tror på allt som sägs på TV och som skrivs i tidningar. Internet skiljer sig alltså från 

det största mediet TV. Internet tillhör alltså en grupp av medier som man på förhand inte på 

förhand har någon vilja att lita på, dvs. intuitivt vill Ebba tro på TV, och eftersom viljan inte 

finns där för Internet så är det naturliga förhållningssättet källkritiskt. 

 

Ebba 

(Ang. Wikipedia och böcker) 
Jag vet ju inte vem som är ansvarig …  Det är ju inte som en bok. En bok är ju mer 

pålitligt eftersom den har en slags utgivare eller författare i alla fall. 

Ebba visar en vilja att hålla någon ansvarig, om det inte går så kan man inte ställa någon till 

svars vid eventuell desinformation. Här finns dock en möjlighet att hon bara upprepar vad hon 

har hört. Ebba skulle kunnat beskriva varför det är viktigt med ansvariga utgivare, men gör inte 

detta, utan konstaterar bara att det är viktigt. Det är ju också möjligt att hon anser detta vara 

självklart och därför inte anser sig behöva gå vidare in på detta. Här kan man gå tillbaka till vad 

som sagts tidigare om elevernas möjliga ambition att verka korrekta, och/eller  
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Internet har gjort det möjligt för vem som helst att publicera saker på nätet, och detta verkar 

Ebba vara fullt medveten om, och det särskiljer Internet från andra medier, i det här exemplet 

böcker, där det krävs resurser för att kunna publicera. 

 

Ebba 

Men man kan ju ändå inte lita på nå'n 

Hon visar en skepsis mot alla medier, och inte enbart mot Internet. Därav kan man anta att hon 

inte ser Internet som något man måste ha någon speciellt hård källkritisk hållning mot utan detta 

gäller alla. Se också det första citatet om TV. Kontexten var en allmän diskussion om vad man 

kan lita på Internet, då Ebba väljer att dra alla över samma kam och inte särskilja någon specifik 

form av media, utan menar att man inte kan lita på någon av dem. 

 

Ebba 
- Har du någon speciell taktik när du letar efter info? 

- Nej det kan jag väl inte säga, men det är liksom inte så vanligt att jag tänker så mycket 

när jag typ ska surfa eller nått. När jag hittar nått alltså om det är nått intressant på en 

sida, typ nått som hör till det jag kollar, så kollar jag upp det. Sen är det liksom så att jag 

reagerar om sidan verkar oseriös. 

- Vad är oseriöst då enligt dig? 

- Alltså det är… jag tycker inte man kan se direkt om en sida är seriös eller inte, alltså 

det liksom känns när man läser på sidan om det är seriöst eller inte. Jag kollar igenom 

vad det står och så och sen liksom väger jag det i huvet mot vad jag redan vet… eller 

nej det är mer att man reagerar om det står nått som inte kan stämma och så. 

 

Att ”slösurfa” är något mycket nytt. När man använder en sökmotor är det väldigt stora 

nivåskillnader i seriositet, vilket är specifikt för Internet. Gapet mellan seriösa och oseriösa 

skillnader är så stort på Internet och sökresultaten listas på samma sida, något man inte kan finna 

i vare sig enskilda böcker eller tidningar. Eftersom hon talar om att surfa tolkar vi detta som att 

hon inte menar skolarbete, där man mer aktivt letar efter fakta. Här är det Ebbas normala 

beteende som avses. 

När Ebba surfar har hon alltså en av- och påknapp för sin uppmärksamhetsnivå. Hon skumläser 

mycket och reflekterar inte över trovärdighetsgraden förrän något intressant, för henne, dyker 

upp. 
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Hon verkar se sig själv som en rutinerad surfare och tvivlar inte på sin förmåga att kunna 

bedöma en sidas innehåll, Något hon däremot gör med TV, dvs. där kan hon inte riktigt lita på 

sig själv. 

 

Martin (om att gå igenom sökträffar) 

... så oftast brukar jag kolla vad som står i rubriken och texten som följer. Det kanske 

står nått intressant. Dom brukar ju markera orden och då...' här kanske det står nått 

intressant' Det kan vara värt att kolla om det inte verkar vara vinklat eller nått. 

Martin saknar en välutvecklad källkritisk metod när denna söker information på nätet. Det han 

har förstått med Internet är att titeln i sökresultatet inte alltid stämmer överens med innehållet. 

Det betyder dock inte att han besitter någon källkritisk medvetenhet. Det är ett praktiskt 

förfarande för att hitta relevant information, eller snarare gallra bort irrelevant sådan. Han litar på 

sin förmåga bedöma en sidas innehåll som vinklat eller inte. 

Ordvalet i detta citat; vinklat, kan vara svårtolkat. Det är inte helt säkert att det är elevens eget 

ord, utan kan mycket väl vara upprepning av vad han har hört i klassrummet. Enligt de teoretiska 

utgångspunkterna i denna uppsats är det fullt möjligt att eleven friserar sina utsagor med ord och 

uttryck som denne har hört i sammanhanget, utan att för den sakens skull. I intervjun gör 

personen en mycket liten paus innan ”om” varför man kan tolka utsagan som friserad. 

 

Martin 
Alltså jag skulle ju aldrig lita på vad nån bloggare säger om kriget i Afghanistan och så. 

Bloggare står inte högt i kurs hos Martin. Observera ordvalet ”ju”. Han menar alltså att det är 

självklart att man inte ska lita på vad bloggare säger, framför allt inte vad gäller politik. Han 

diskuterar dock inte något om betydelsen av bloggarens identitet. Vem bloggaren är spelar inte 

någon större roll, utan en privatperson utan auktoritet. Notera också ”nån bloggare” vilket är i det 

närmaste en nedvärderande formulering. 

 

Niklas 
Man måste ju anpassa sig va? Om jag skriver nått för skolan är det ju krav och så. 

Skriver jag för mig själv eller på min blogg så får jag ju skriva som jag vill… 

(skrattande) man kanske inte ska tro på nått som bloggare skriver faktiskt. 
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Bloggning är ju mycket specifikt för Internet, och Niklas menar att man inte ska tro på någonting 

som bloggare skriver, efter att ha reflekterat över sitt eget sätt att skriva på sin egen blogg. 

Skrattet kan tyda på att denne inte har reflekterat över detta tidigare, utan intervjun och de ställda 

frågorna så att säga framkallar fram denna reflektion. Det kan naturligtvis också vara ett vanligt 

skämt där han driver med nidbilden av bloggare. 

Pierre 

Jag nöjer mig aldrig med nånting mer än en… nja en andrahandskälla. Där drar jag 

gränsen. 

Den här personen uppvisar en hållning att mediets natur inte är det viktiga utan närheten till 

källan, ursprunget. Alltså är Internets pålighet per sé inte större eller mindre än andra medier, 

utan det handlar om att kunna se källorna som författaren använder sig av. 

 

Pierre 

Jag skulle aldrig alltså söka fakta på Google, utan det är för att få en fingervisning om 

informationen, genom att det är ett censurerat och selektivt nätverk och den söker ju inte 

på Internet, utan den söker på begränsade sidor och såna saker 

Detta är specifikt för Internet i och med att han diskuterar hur en faktisk sökmotor på Internet 

fungerar. Den väljer ut informationen som presenteras, och detta gör att eleven inte vill använda 

sig av sökmotorn eftersom han inte litar på att de väljer ut tillförlitlig information, eller snarare 

information som han anser vara tillförlitlig.  

Han poängterar dessutom att Internet är mer än vad en sökmotor övervakar, vilket visar en stor 

förståelse för mediets natur, något inte alla elever har uppvisat. Att det finns andra sidor än de 

som presenteras i en sökmotor är viktigt för Pierre. Han tror uppenbarligen inte att det sökmotorn 

Google tar fram vid en sökning är det enda som finns att tillgå. Tvärtom misstror han Google och 

använder orden ”censurerat” och ”selektivt” för att beskriva sökmotorn. 

Sammanfattningsvis visar eleven en skepsis mot den etablerade sökmotorn och använder den 

bara inledningsvis, för att sedan gå vidare med sidor han litar på. 
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Lisa 
Det beror på vad jag ska söka efter men ibland så använder jag FAJAF. Alltså För att 

jag är fri. Deras gamla liksom bas. För dom la ner den. Det var en Internet-tidning dom 

la ner den nyss. Men dom liksom har allting arkiverat istället. Dom hade uppe den i sex 

år eller någonting så här. Så var bara fria nyheter eller vad man kallar det liksom 

oberoende nyheter som handlar mest om piratkopiering så här om droger och 

sexindustrin allting som det inte skrivs så mycket i vanliga medier om 

Observera ordvalet ”vanliga medier”, vilket tydligt visar att eleven anser Internet vara något 

ovanligt, eller något speciellt. Detta behöver inte betyda att hon verkligen anser Internet vara 

något speciellt, men i vilket fall som helst att hon är präglat att tänka i de här banorna. En annan 

tolkningsmöjlighet, med tanke på kontexten, är att hon när hon talar om vanliga medier menar de 

etablerade tidningarna och TV-programmen i kontrast till den lilla Internet-tidningen.  

När hon säger ”liksom oberoende nyheter” kan det tolkas som om hon är bekant med begreppet 

”independent news” som har blivit lättare att få tag på i och Internets spridning. Hon utnyttjar 

alltså en möjlighet med Internet som inte skulle ha funnits utan detta medium. 

 

Lisa 

Ja det fungerar väl så att dom väljer ut. Dom tar ju bort ganska mycket som dom inte 

vill visa liksom. Vissa grejer kan man inte hitta där liksom för att dom dom liksom dom 

kanske liksom är väldigt är så här säger emot väldigt mycket av.. av det som man borde 

tycka liksom. Förstår du vad jag menar? 

Detta säger Lisa angående Google. Intressant är att hon menar att sökmotorn har en slags politisk 

eller etisk censur. Vi tolkar det så på grund av hennes tvekande, försiktiga och stammande 

formulering. I det tidigare citatet uppvisar hon en skepsis mot etablerade organisationer som 

publicerar fakta och information, och att hon i första hand tittar på vem och publicerar nyheter 

och fakta, och inte var.  

 

Gerd 
”Det är väl egentligen NE, Google. Altavista när det är svenska saker jag är ute efter. 

Det är egentligen dom tre som är huvud… när jag söker fakta. Annars så organisationers 

hemsidor och såna saker, men dom får man tag i via sökmotorer. Så det är det lättaste 

sättet att hitta information” 

Citatet visar återigen en tro på organisationer som mer trovärdiga än enskilda individer. Det kan 
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också tolkas som att hon har förväntningar om olika resultat från olika sökmotorer, vilket i så fall 

skulle tyda på att hon vet om att det förekommer begränsningar av sökresultat beroende på hur 

sökmotorn är utformad. 

Hon föredrar Nationalencyklopedin, vilket är något vi kan knyta an till Magnussons och 

Johanssons undersökning, där NE fick högt betyg för sin trovärdighet. 

Gerd 

Själva arbetet var då att jag skulle ha vinklar från folk som var emot det och folk som 

var neutrala som tyckte att det var helt ok. Och då valde jag att ta en sida som handlade 

om Åke Green då. Pastorn och han var ju ganska mot homosexualitet *skratt* Då tar jag 

helt enkelt det och fixar ihop det. Gärna om det är någon känd person. Kanske inte om 

det är någon i min egen ålder som har skrivit om det i en blogg kanske jag inte tar 

Gerd menar att personer i hennes egen ålder inte alltid är pålitliga. Hon har här inte 

vidareutvecklat frågan, men det är på grund av intervjuns natur i första hand. I efterhand skulle 

man kanske velat ha en mer utförlig redogörelse om varför hon väljer att rata personer i hennes 

egen ålder. 

Blogg är återigen omnämnt som något opålitligt. Det finns i andra citat och Gerd specificerar det 

ytterligare genom att lägga till att det är unga människor som bloggar hon inte litar på. Observera 

kanske, vilket är hennes sätt att uttrycka sig på. Hon rannsakar hela tiden sina tankar högt och 

lägger ofta till satsadverbial som uttrycker tveksamhet. 
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När är Internet pålitligt eller inte? – Frågeställning 2 

Martin 
- Är du själv medlem? 

- Ja och det är på Clockstoppers som man får många nyheter. Man får länkar från 

kompisar som vill berätta nått som hänt. … Det är ju så att man tror mer på nån som 

skickar en länk med info om nått han sagt. 

Clockstoppers är en plats för interaktion på nätet. Som i livet i övrigt kommer nätanvändaren 

ofta i kontakt med nyheter via bekanta. Som i livet i övrigt torde nätanvändaren ha större 

förtroende för personer som tidigare har talat sanning. Som Martin tar upp i citatet kan 

påståenden som kommer från kompisar ha en länk bifogad, så att den som tar emot information, 

kan verifiera det som sägs. Eftersom detta är smidigt att göra, förutsatt att källan eller ytterligare 

hänvisning till den finns online, ökar rimligtvis kraven på att detta görs i en chatsituation 

förhållande till ett vanligt samtal med en bekant. 

 

Ebba 
Om nån säger nått utan att ge nått bevis 

Ebba säger en sak som är enkel, men bra. Hur beviset ska se ut kan diskuteras, men kravet gäller 

oavsett om eleven använder Internet eller någon annan typ av källa. På en så grundläggande nivå 

medför inte Internet några specifika källkritiska problem. Internet är pålitligt i den mån som 

någon ger bevis för det den påstår.  

 

Ebba 
- Jag använder ofta Wikipedia, men bara när det gäller saker som det finns nån poäng 

med att ljuga om. 

- Som vad då? 

- Tja, typ laguppställning i bandy, hundraser och sånt. 

- Vad skulle du inte kolla på Wikipedia? 

- Orsakerna till Vietnamkriget. 

Ebba diskuterar här Wikipedia, ett ”öppet” onlineuppslagsverk. Hon uppvisar en pragmatisk 

inställning till det. Hon menar att det inte behöver ratas, bara för att vem som helst kan sprida 

lögner genom det. Hon kan använda det för att studera sådant som få har anledning att ljuga om.  

Mycket av detta gäller även för andra sidor på Internet. Nätet är fullt av sidor som kan besökas 

och användas utan att källkritik blir relevant. Ebba tar dock inte upp möjligheten att Wikipedia 
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löper risk att ha med felaktigheter som inte är intentionella.  

 

Lisa 

Ja det skulle ju också kunna vara påhittat liksom eller liksom förvanskat, men det 

känns också fånigt om det är det, när dom utger sig för att vara så seriösa liksom… så 

känns det ju korkat att vilseleda nån på ett sånt ämne, men man behöver ändå inte 

tänka så här "det här måste vara rätt” 

I citatet ovan talar Lisa om att använda Nationalencyklopedins nätupplaga i ett arbete om 

bergskedjor. Hon använder den typ av argument som Ebba använde för att motivera användandet 

av Wikipedia, det vill säga att det ofta går att lita på sådant som ingen har någon anledning att 

ljuga om. Hon tar också upp den status som Nationalencyklopedin besitter som en ökad 

anledning för att tro på det som står där. Om man går vidare från det kan man tänka sig att hon 

anser sidor på Internet skapa sig en trovärdighet på liknande sätt som tidskrifter och författare 

utanför Internet gör, genom att göra sig förtjänt av sin status. Hon påpekar också att bara för att 

man finner något trovärdigt, inte behöver utgå ifrån rör sig om en orubblig sanning.  

 

Niklas 
…å jag kollar ju inte alltid, men att de skickar med en länk är ju trovärdigt. De vill 

liksom visa”det är sant! Kolla här!” 

Citatet för tankarna till Martins citat. På Internet finns medlen för hänvisningar tillgängliga, vill 

man övertyga någon om något är det bara att presentera bevis. Precis som när det kommer till 

böcker, kan det ibland räcka med att bara göra en hänvisning för att övertyga, även utanför nätet 

stöter de flesta som läser mycket på så många källhänvisningar att man inte har någon möjlighet 

att kolla upp alla. 

 

Niklas 
Jag har aldrig typ kollat nån länks trovärdighet och så, men det är ju nått man, ehh 

alltså man ser ju vem som gjort sidan och så. Om det är DN eller nått så är det ju mer 

trovärdigt än nån av Storms artiklar och så. Jag kollar ju aldrig Myspace efter fakta 

liksom. 

Det framgår inte av citatet varför den oberoende liberala Dagens Nyheter anses vara mer 

trovärdig än nationalsocialistiska Storm. Är det omfattningen av granskning, tidningarnas 
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upplaga, rykte, tidningarnas historia eller helt enkelt en förutfattad mening om att 

nationalsocialister inte är att lita på? Vilken eller vilka än orsakerna är så håller nog de flesta med 

Niklas om att DN är mer trovärdig än Storm. Eftersom det i det här fallet inte särskils mellan de 

trycka och Internetbaserade versionerna av DN och Storm, poängterar detta att erfarenhet är lika 

viktigt för källkritiskt medvetande oavsett om det är tryckta eller elektroniska källor som 

används. 

 

Niklas betonar också vikten av att veta vem det är som påstår något. Detta är en centralt vid 

källkritik. Vet man vem som påstår något går det att följa upp. Det går att gå vidare och bedöma i 

vilken utsträckning personen som påstår något kan ha kunskap om det ämne som studeras. Det 

här är också något som kan vara speciellt svårt att ta reda på vid användning av Internetsidor som 

källor. Internets omfattning och tekniska förutsättningar gör att det går att sätta upp en sida 

anonymt eller till och med i falskt namn. Detta medför att Internetsidor vid många tillfällen 

uppfattas som opålitliga. Myspace, som Niklas tar upp, är ett exempel på detta. Myspace ska 

vara en samlingsplats där personer på ett enkelt sätt kan sätta upp personliga hemsidor. En sorts 

Internetrepresentation av en människa kan man säga. En vanlig användare kan dock inte avgöra 

om personen bakom en sida är den verkliga personen eller något annan som har valt att 

representera denne 

Gerd 
Det är klart att om jag hittar nån text på NE som känns… jag tycker känns subjektiv 

eller vinklad på ett sätt det är klart att man reagerar över det, men hittills tycker jag att 

jag har hittat ganska så bra information, men det kan ju hända att saker är vinklade där 

också 

Liksom Lisa påpekar Gerd att man alltid ska vara på sin vakt mot falsk information, även om 

man får den från sidor man tidigare har funnit pålitliga, i det här fallet Nationalencyklopedins 

nätupplaga. Liksom flera andra av våra informanter låter Gerd sig ledas av tidigare erfarenhet.  
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Citat som kan härledas till både frågeställning 1 och 2 

 

Gerd 
"Nej, jag kan inte nämna någon specifik adress eller så...inte som jag kommer ihåg så 

här… men det är klart att jag inte skulle använda mig av Expressen eller Aftonbladet 

(skrattar)" 

Återigen kan vi knyta an till Magnusson/Johansson, där de två kvällstidningarna inte heller ges 

någon trovärdighetsstatus av informanterna. 

Lisa 

Jag använder också Wikipedia, men.. men då söker jag liksom där och så läser jag 

igenom det och sen får man ju liksom använda länkarna som dom skriver.. 'så här har 

vi hittat den här informationen' liksom: 'det här kommer från dom här sidorna'  

Länkar har i tidigare citat använts som en slags verifiering av fakta, och detta applicerar Lisa på 

ett uppslagsverk på nätet. Det är en fundamental del av källkritik att kontrollera varifrån fakta är 

hämtad för att öka trovärdigheten. Det är inte specifikt för Internet, men samtidigt är exemplet 

specifikt för Internet då Wikipedia representerar något unikt med detta nya media, dvs. att man 

kan publicera vad man vill och man behöver inte några speciella kvalifikationer, kontakter eller 

kapital för att göra det. Det enda sättet att kontrollera eventuell information på denna sida är att 

följa just länkar för att dubbelkontrollera. 

Man bör notera formuleringen ”då får man ju”, vilket låter som om man är tvingad att göra det. 

Det kan man tolka som om det inte är något man vill göra egentligen, vilket kan betyda att hon 

svarar på hur man kan använda Wikipedia för skolarbete, men att man inte måste göra det när 

man gör något för sig själv. Igen måste man beakta att detta kanske inte är hur eleven verkligen 

använder sig av Internet, utan refererar till hur man ska göra när man är i skolan. 

Lisa 

En grej som jag ratar är Mimers brunn, den sidan, men det är också bara folk som skriver. Som 

att dom skriver en blogg typ och så, fast det handlar om grejer som ska vara fakta om olika 

saker. Där har jag stött på så här himla konstiga grejer. Varje gång jag har liksom… om jag har 

sökt på Google och så har det kommit upp en sida med så här just det jag söker, så har jag gått 

in på den och så är det på Mimers brunn. Så läser jag igenom det och så det låter helt korkat 
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allting Det har hänt jättemånga gånger så där skulle jag aldrig lita på någonting. 

Här låter Lisa sin tidigare erfarenhet vara vägledande för sitt beslut. Mimers brunn har innehållit 

så mycket felaktig information att Lisa inte använder den längre. Hon säger att Mimers brunn 

utger sig för att vara något den inte är. Hon säger att det ska handla om fakta, men att det mer 

liknar en blogg. Som flera andra av våra informanter verkar Lisa inte ha några höga tankar om 

bloggare. Det verkar om som bloggare anses handskas med information på ett opålitligt sätt. De 

verkar utgöra en opålitlig sida av Internet i våra informanters ögon.  

Pierre 

När jag vill ha information så nöjer jag mig aldrig utan det är både i skolan och hemma om jag 

vill ha tag i någonting är det inte intressant att höra andras återberättelser som är återberättelser 

på återberättelser. Det sänker ju troligheten för mig. 

Det låter nästan för bra för att vara sant. Pierre är var samhällskunskapslärares dröm. Om detta 

stämmer så kan man inte säga annat än att han inte behöver fler lektioner i källkritik. 

Pierre menar hur som helst att det inte är var information hämtas som är viktigt utan närheten till 

källan. Internet är här inte speciellt utan detta är applicerbart på all form av 

informationshämtning. Internet, liksom all annan form av media, är trovärdigt om det presenteras 

var informationen kommer från, och att det är förstahandskällor som presenteras. 

 

Sammanfattning av analysen  

Egen erfarenhet viktig 
Eleverna använder sig av sin tidigare erfarenhet för att bedöma hemsidors trovärdighet, både sin 

tidigare kunskap och direkta erfarenheter av hemsidan. Det verkar som om de använder sina 

tidigare kunskaper ganska oreflekterande, dvs. om något ”känns” fel eller inte stämmer med vad 

de redan vet så blir de misstänksamma. Vad de lär sig rent faktamässigt spelar sålunda en stor roll 

för hur de förhåller sig till nytt material. 

Generell skepsis 
Ingen är att lita på riktigt, detta är de medvetna om. Ingen av eleverna kan gå in på varför 

information kan förvanskas eller varför det ibland blir fel även om den som publicerar har goda 

intentioner. De ser det snarare som en ärlighetsfråga. De är misstänksamma och tror att många 

vill lura dem. Endast Pierre reflekterar något om andrahandskällans trovärdighet. Ingen har under 

intervjuerna visat prov på någon metod i skepsisen, utan är bara misstänksamma och kritiska, i 
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synnerhet mot information som kommer från vad de anser vara oseriösa källor. 

Medvetenhet om möjlig felaktig info 
Samtliga är medvetna om att det finns missvisande information på Internet, men den är 

koncentrerad kring att folk mer eller mindre medvetet vinklar informationen. Källans tendens är 

alltså något de förstår, men inte resonerar mycket kring, bara att personer och i viss mån 

organisationer medvetet säger eller skriver saker som gagnar dem själva. Någon insikt om hur 

information som går i flera led kan förvanskas visar enbart Pierre.  

Tro på etablerade organisationer 
Undersökningens elever har genomgående synen att Internet är ett media bland andra medier. De 

vill inte särskilja mycket mellan Internet och andra, mer väletablerade medier, även om det finns 

tendenser att göra detta. När det kommer till källkritik så skiljer de dock inte Internet från andra, 

utan lägger mest fram principer om hur man ska ta information rent allmänt. De talar hellre om 

avsändarens vikt, där organisationer är pålitliga, medan privatpersoner ses med skepsis. Exakt 

vilka organisationerna är varierar från person till person, men tendensen är att en ensam person är 

mindre trovärdig än en etablerad organisation eller publicist. Undantaget är om den enskilda har 

länkar till andra, mer trovärdiga sidor, som de litar på sedan tidigare. 

Man kanske borde undersöka vilka organisationer som unga människor litar på istället för att 

undersöka hur de relaterar till Internet? Kartlägga vilka nyhetsförmedlare som ungdomarna litar 

på kan också vara fruktbart, om man vill se hur de förhåller sig information på Internet. 
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Sammanfattande diskussion 

Vår undersökning gav sig in på ett territorium som delvis hade berörts i tidigare forskning. Det 

fanns gott om tankar och idéer hos ungdomarna som visar att deras källkritiska tänkande har nått 

en acceptabel mognad vilket stämmer ganska väl in på de förväntningar och mål som ställs upp 

av läroplanen. 

Man kan fråga sig varför det förekommer så litet forskning om gymnasieelevers källkritiska 

medvetenhet då gymnasiet, trots att det är en frivillig skolform, för de flesta representerar 

slutstadiet på skolgången. Det vore verkligen relevant att kontrollera huruvida eleverna efter 12 

års skolgång har bemästrat källkritiken eller inte. Anders Eklöfs Källkritik och Internet 

undersöker den källkritiska förmågan hos niondeklassare, och kommer fram till varierande 

kompetens, vilket inte alls är förvånande om man samtidigt tar i beaktande vedertagna teorier om 

barns och ungdomars psykologiska utveckling och mognadstakt. Enligt t ex. Piaget så är den 

tidiga tonåringens möjligheter till avancerat abstrakt tänkande, och framför allt empatiskt 

sonderande efter dubbla budskap eller vinklade upplysningar, ganska begränsade. De tidiga 

tonåren är den tid då ungdomarna lär sig dessa saker, vilket gör att det inte alls behöver vara 

förvånande att resultaten inte är särskilt positiva. I nionde klass är ungdomarna inte alltid mogna 

för den här avancerade typen av övningar. Detta gör dock inte att man inte kan ha dessa 

källkritiska övningar, bara att man kanske inte skall ha alltför höga förväntningar. 

Annan forskning visar till och med att ungdomar i de tidiga tonåren inte ens är biologiskt eller 

mentalt mogna för uppgiften, utan tillbringar sin tid med att försöka komma underfund med sig 

själva och hur man fungerar i den stora världen. Teorier om den inbillade publiken, vilka 

presenteras i metoddelen, ger ett indicium till att de tidiga tonåren inte är den mest gynnsamma 

tiden för ungdomar att försöka lära sig den här typen av abstrakt tänkande. Dessa tankegångar 

finns inte med i någon av de undersökningar som presenteras i forskningsläget. Det kan kanske 

vara värt att studera vidare. 

Våra resultat, om än små, är värda att ta i beaktande innan man "målar fan på väggen", eftersom 

de visar en tendens till ganska avancerat tänkande kring Internet och källkritik hos eleverna i 

gymnasiets senare år.  
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Sociologin visar att det moderna samhället ställer helt nya krav på sina medborgare, vilket i sin 

tur gör att man inte kan utesluta inslag om källkritik i skolan. Mediautbudet är mycket större idag 

än vad det någonsin har varit, vilket gör att ungdomar måste förberedas för det. Dewey menar att 

ungdomar och barn naturligtvis lär sig detta inte bara i skolan, utan också i alla andra arenor som 

utgör deras sociala vardag, vilket gör att skolan bara blir en av många källor till insikt och 

erfarenhet. 

En annan teoretiker som man kan ta i beaktande är sociologen Anthony Giddens som i sitt verk 

Modernitetens följder analyser och kartlägger vad som är utmärkande för det moderna samhället. 

Teorin om urbäddningsmekanismer och expertsystem som vardande ett av dessa, är speciellt värt 

att ta i beaktande när man diskuterar Internet och media i allmänhet. Allmänhetens tilltro till 

experters utlåtande är enligt Giddens av yttersta vikt för att ett modernt samhälle skall fungera, 

och om tilliten inte finns där finns det stor risk att systemet fallerar.134

Expertsystemet i det moderna samhället förutsätter en tillit hos individerna till sagda systems 

experter, och då Internet är ett relativt nytt medium har det fortfarande inte utvecklat något 

förtroende från sina användare på samma sätt som TV och tidningarna. De ungdomar som vuxit 

upp med mediet har kanske en mer okritisk syn på detta. Kanske på grund av att de redan från 

tidiga år kunde bekanta sig med mediet och bilda sig en personlig uppfattning om hur det 

fungerar. 

Dessutom har detta nya medium inte alltid information som publiceras av experter, t ex 

journalister eller forskare, vilket gör att det inte är en del av expertsystemen, utan istället ett slags 

stor insändarsida som alla har tillgång till. Tillit till detta nya medium är sålunda svårt att bygga 

upp och gör Eklöfs och andras forskning minst sagt relevant. Det okontrollerade 

informationsflödet gör att man inte kan hämta information från t ex. television eller dagspressen, 

utan att vara källkritisk. Enligt Giddens verkar dock dessa expertsystem inom media också för att 

den sk. övervakningsapparaten skall fungera väl, dvs. att man håller uppsikt över underordnade 

befolkningsgruppers aktiviteter inom den politiska sfären135, något som Internet har gjort mer och 

mer svårt att bibehålla, med tanke på terroristnätverk, barnpornografi, piratkopiering mm. 

                                                 
134 Anthony Giddens, Modernismens följder 1996 s. 36 
135 Anthony Giddens 1996 s. 61 
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Skepsisen väcks framför allt inom själva expertsystemet, men skapar också en otrygghet hos 

allmänheten.  

Slutligen kan man säga att Internet är nytt, oprövat och svårgripbart. Där övriga medier är 

kontrollerbara fungerar Internet mer som ett enorm insändarsida, där vem som helst kan publicera 

sina alster, vilket gör att det ställs hårdare krav på den källkritiska medvetenheten. Denna uppsats 

resultat pekar ut att denna källkritiska hållning går att uppnå innan myndig ålder, och att 

ungdomar verkar vara medvetna om Internets okontrollerade natur. De gör stor skillnad mellan 

personliga bloggar och dagstidningars hemsidor.  

Förslag till fortsatt forskning  

Tidigare forskning har visat att ungdomar generellt inte är så duktiga på att källkritiskt hämta 

information från Internet i de tidiga tonåren och nedåt. En undersökning före vår har visat att så 

inte är fallet på gymnasiet, vilket gör att man kanske skulle undersöka gymnasieungdomar 

ytterligare för att kunna få reda på om det är så här generellt. Både denna studie och den tidigare 

är små, och ger inte så generaliserbara resultat, utan indikerar bara att det finns en möjlighet för 

gymnasieungdomar att vara källkritiska även på Internet. 

Kanske krävs det en viss mognad för att kunna tänka i dessa banor, eller kanske måste man tränas 

i detta redan från späd ålder. Vad som behövs här är fler studier av mer experimentell natur, som 

på en längre sikt kan se hur barn lär sig att tänka kritiskt. Vi vet redan ganska mycket om barnens 

psykologi, och om man applicerar detta i mer praktiska experiment kan man säkert få fler belägg 

för att så är fallet. Tidigare har man mätt barnens och ungdomarnas nuvarande förmåga, och inte 

testat deras potentiella förmåga. Praktiska ”experiment” där barn och ungdomar under längre 

perioder får lära sig att tänka kritiskt skulle kunna kasta mer ljus över denna fråga. 

Om man tittar på tidigare forskning inom barnpsykologi, t ex. Piaget, finner man att det inte alls 

måste vara självklart att barnen har kapaciteten till det abstrakta tänkande som krävs för att kunna 

använda Internet källkritiskt, vilket vi har påpekat tidigare. Detta menar vi bör undersökas 

ytterligare innan man drar några ytterligare slutsatser i ämnet. 
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