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Abstract 

The aim of the study is to investigate teachers' perceptions of teaching source criticism 

in upper secondary school's social education course 1b in order to understand how the 

curriculum is translated into practice. The areas of interest in the teachers’ statements on 

source criticism concern the content they associate it with, what kind of difficulties they 

face in their teaching, and what strategies for critical thinking that can be made visible 

in their statements. The study exhibits diversity in the teaching practices, although a 

relatively cohesive picture stands. As a result, it can be said that the teachers’ flexibility 

and scope for interpretation in school stands out, but there also appears to be a mutual 

agreement of a silent discourse in the teaching of source criticism. Through this study it 

can be proved that the teachers’ free space in the interpretation of the steering 

documents may have different implications for the structure of the teaching. 

Furthermore, source criticism is emphasized as an important part of teaching in social 

sciences. 
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1 Inledning 

Information och kunskap sprids fort i dagens utvecklade samhälle. Att kunna ta del av 

information är en mänsklig rättighet enligt artikel 19 av Förenta Nationernas allmänna 

förklaring om mänskliga rättigheter (2008:7). Här klargörs det att rättigheter om 

yttrande- och åsiktsfrihet även inhyser rättigheter att ”söka, ta emot och sprida 

information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser” 

(Förenta Nationerna, 2008:7). Ett utvecklat samhälle vilket innehåller sådana rättigheter 

ställer också allt högre krav på samhällsmedborgarnas förmåga att avgöra vad som är 

sant och inte sant. Sanningen behöver inte vara helig, utan kan användas för felaktiga 

syften, likväl som osanningar kan vara till nytta. Att dock inte göra allt för att upptäcka 

världen omkring oss som den faktiskt är, ger oss felaktiga resurser till att forma beslut 

utifrån (jmf Thurén, 2013:250). Wadbring & Ödmark (2014:17) menar att det inte är 

simpelt att urskilja sanningen i material på internet, utan tvärtom krävs det av 

journaliststudenter flera års studier. Likväl är detta något som vi nu förväntar oss och 

vill att samtliga medborgare ska klara av. Utbildningssektorn har en viktig uppgift här, 

enligt Francke & Hanell (2014:51), eftersom den ska delge elever information om 

medier och källors bredd och djup, samtidigt som ett viktigt uppdrag är att betona vikten 

av källkritik. Att källkritik är viktigt påtalas i början av gymnasieskolans läroplan: 

Eleverna ska […] kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 

och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap 

blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden 

och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett 

vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. (Skolverket, 2011a:7) 

 

Källkritik som moment omnämns på flera ställen i läroplanen och vidare finns det i 

syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för ämnet samhällskunskap. Men hur 

säkerställs denna källkritiska förmåga i verkligheten? Läroplanen delger att källkritik är 

ett moment att undervisa om, men hur det ska ske framgår inte. Vad händer mellan 

läroplanens formulering och undervisningsverkligheten? Avsaknaden av praxisnära 

forskning i samhällsorienterade ämnen bedöms fortsatt vara stor i Skolverkets (2013:8) 

kunskapsöversikt, vilket gör att det framstår som svårt att bidra med slutsatser om hur 

en framgångsrik undervisning kan vara utformad. Vidare efterfrågar Andersson Happe 

(2016:38) i sin studie mer forskning om hur lärare faktiskt arbetar med källkritik. Denna 

studie har som mål att utmynna i praxisnära resultat om lärares undervisning i källkritik. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att undersöka lärares uppfattningar om undervisningen av 

källkritik i gymnasieskolans samhällskunskapskurs 1b för att skapa förståelse för hur 

läroplanen omsätts i praktiken. Detta innebär att läroplansformuleringarna om källkritik 

är i centrum, och hur dessa transformeras till faktisk undervisning (jmf Linde 2006:63–

64). I den här processen möter lärare olika svårigheter, som vidare blir relevanta att 

redogöra för. För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 Vilket innehåll i undervisningen associerar lärarna med källkritik? 

 Vilka svårigheter möter lärarna i undervisningen i eller om källkritik? 

 Vilka strategier för kritiskt tänkande kan synliggöras i lärarnas undervisning? 

Frågeställningarna besvaras med hjälp av det material som framkommer under fyra 

lärarintervjuer. För att besvara den sista frågeställningen kommer det prövas huruvida 

strategier för kritiskt tänkande är applicerbara på lärarnas undervisningsresonemang. 

Dessa strategier presenteras utförligt i kapitel 3.1.1. 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer källkritik att först definieras och sedan konkretiseras genom 

skolans styrdokument. Det följs av en allmän bakgrund och tidigare forskning inom 

källkritik. 

 

2.1 Definition av källkritik 

Eftersom källkritik är denna studies intresseområde är det rimligt att definiera och 

förklara begreppet, dels i en bredare samhällelig kontext, dels för skolans användning. 

Thurén (2013:4–5) menar att källkritiken härstammar från historievetenskapen och dess 

strävan i att fastslå fakta om olika historiska företeelser från ett antal mer eller mindre 

trovärdiga källor. I ett större och mer filosofiskt resonemang är poängen med källkritik 

att människan kan ifrågasätta det hen tror att hen vet. I ett mer konkret sammanhang 

innebär detta att bedöma källors tillförlitlighet och sanningshalt (2013). 

Thurén (2013:114–115) påtalar att det moderna samhället genom sociala medier 

ökar svårigheterna för källkritiken. Den källkritiska aspekten om närhet kräver att 

källgranskaren navigerar till primärkällan, och sedan försöker identifiera upphovs-

personen för att överhuvudtaget kunna bedöma tillförlitligheten. Detta kan vara lättare 

sagt än gjort, men innebär inte att sociala medier snabbt ska avfärdas som källa, utan 
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med hjälp av kunskap och uthållighet kan information hämtas därifrån (2013). Limberg 

(2013:67;71) påtalar att det förändrade medielandskapet omdefinierat synen på kunskap. 

Att läsa och memorera textavsnitt som länge ansetts vara traditionella inlärningstekniker 

i skolan, är numera ersatt av kunskapande genom att exempelvis bearbeta och välja 

information från det oändliga material som internet tillhandahåller (2013). Snabba 

informationsutbyten gör att vi i många avseenden tar del av kunskap som de facto inte 

inhämtas med hjälp av det egna utforskandet, och detta menar Francke & Johansson 

(2016:2) gör att det källkritiska förhållningssättet inte bara är viktigt, utan också krävs. 

Källkritikens uppdrag om källors trovärdighet måste alltså breddas till att även innefatta 

användningsområden för digitala och sociala medier i dagens samhälle (jmf Limberg, 

2013:71).  

För Skolverkets räkning menar Haider & Sundin (2016:10) att en breddning av 

källkritik borde omfatta kunskaper om sökmotorer. Kunskaperna kan behandla både 

sökmotorns tekniska uppbyggnad och hur sökbeteenden styr vår dagliga 

informationssökning. Däremot föreslås inte detta placeras i något enskilt ämne, utan bör 

vara genomgående för skolans arbete om informationssökning. Detta kan ge upphov till 

att elever gör kritiska reflektioner om hur information sprids och i förlängningen hur 

kunskap kan skapas (2016). Vikten av källkritik i skolan lyftes i mars fram av 

Regeringskansliet (2017:1;3) som ämnar att stärka skolans läroplan gällande 

digitalisering. I promemorian omnämns bland annat att begreppet medier ska breddas 

till att uttryckligen omfatta digitala medier, och i samhällskunskap läggs kunskaper till 

om att eleverna ska förstå programmeringen bakom information på digitala medier 

(2017). 

 

2.1.1 Styrdokument 

Skollagen (SFS:2010:800), läroplanen, kursplaner, olika allmänna råd och 

kommentarmaterial till respektive kursplan utgör de nationella styrdokumenten som 

skolan vilar sin kunskapsförmedling på. Formuleringarna inom dessa kan därmed sägas 

vara de mål som samhället vill att skolan ska föra vidare till nästkommande 

generationer. Samhällskunskapsämnets syfte angående källkritik formuleras såhär: 

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett 

kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det 

omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier 

samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen. (Skolverket, 2011a:143) 

 

I formuleringen kan vi utläsa att skolan är en del av det moderna samhället och att dess 

uppgifter är anpassade till den omgivning som råder. Vidare har samhällskunskaps-
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ämnet fem allmänna kunskapsmål som eleverna ska utveckla, där det fjärde målet 

innebär en ”förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor 

samt värdera källornas relevans och trovärdighet” (Skolverket, 2011a:144). Att 

källkritik omnämns som ett av fem kunskapsmål för samhällskunskapen skapar 

tillsammans med progressionen från syftesformuleringen en tydlig uppfattning om att 

källkritik anses viktigt i ämnet. 

Inom samhällskunskapsämnet finns olika kurser som ges beroende på om eleven 

går på ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Eftersom denna studie 

intresserar sig för de högskoleförberedande programmen blir den relevanta kursen 

Samhällskunskap 1b, vilken är obligatorisk för alla elever på ett sådant program. Det 

går att utläsa källkritiska aspekter ur följande centrala innehåll: 

Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med 

undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att 

samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att 

bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, 

argumentationsanalys och källkritik. (Skolverket, 2011a:150) 

 

I det centrala innehållet blir inte källkritik lika centralt som i ämnet som helhet, men 

anges explicit som en metod för att bearbeta information. Utifrån kunskapskraven 

(Skolverket, 2011a:154) som ska styra lärarens bedömning återges dock igen en mer 

precis innebörd av källkritiska förmågor. Eleven ska på olika nivåer kunna söka, 

granska och tolka källors information, och utifrån detta reflektera om källornas 

trovärdighet och relevans. För att uppnå kraven för C och A tillkommer krav på att 

uttrycka sig oberoende i relation till källorna (2011a). 

 

2.2 Bakgrund 

I detta kapitel ges först en inblick i de senaste studentuppsatsernas resultat och sedan 

följer statistik över elever och lärares kompetens i källkritik. 

 

2.2.1 Studentuppsatser om källkritik i skolan 

De senaste två åren har det gjorts tre studentuppsatser angående källkritik, vars resultat 

kort blir värda att lyfta fram eftersom det existerar en brist på forskning som är direkt 

inriktad på källkritik i skolan. Andra studier som gjorts har en bredare ingång mot 

informationssökning i stort och hur skolan samverkar med lokala bibliotek, vilket faller 

utanför studiens syfte. Andersson-Happes (2016:33) studie vid Karlstads universitet 

består av en enkät till 109 gymnasieelever som bland annat visade att mellan 60 och 80 

procent av eleverna uppvisade någon form av källkritik i konsumeringen av nyheter 
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efter terrorattentatet i Bryssel. Vidare dras slutsatsen att mer än hälften av eleverna 

reflekterar över källors tillförlitlighet när nyheter presenteras (2016), även om det är 

något oklart hur denna slutsats dras. I en studie på Linnéuniversitet i Växjö har Eriksson 

(2015:41–42) genomfört intervjuer med sex elever som deltagit i riksdagsvalet 2014 

som visar att källkritik för dessa elever innebär förmåga att göra skillnader på bra och 

dåliga källor. Denna knapphändighet av källkritik ackompanjerat med att elever säger 

att intervjuade personer och läroböcker inte behöver källkritiskt utvärderas, leder 

Eriksson (2015:43–44) till att dra slutsatser om att skolan verkar bedriva bristfällig 

undervisning i källkritik. 

Behdjous (2017) undersökning från högskolan Dalarna består av intervjuer med 

sex olika lärare och hur dessa arbetar för att utveckla kritiskt tänkande hos sina 

respektive elever. För att utveckla kritiskt tänkande anses källkritik vara viktigt i ett 

initialt skede, men detta övergår sedan till aspekter om samhällsdeltagande och skolans 

värdegrund (2017:24). Vidare anger lärarna olika metoder som går att koppla samman 

med både kritiskt tänkande och källkritik, och ett exempel är att eleverna noga ska 

undersöka sina egna och klasskamraters arbeten för att de ska kunna vara kritiska mot 

det de själva lär sig. Andra exempel utgörs av argumentation, rollspel och granskningar 

av konspirationsteorier (2017:25). 

Denna studies syfte skiljer sig gentemot nämnda studier eftersom det finns en 

distinkt koppling till läroplanens formuleringar om källkritik och dessutom fokuseras 

undervisningen i källkritik tydligare som ett forskningsområde. 

 

2.2.2 Undersökningar om källkritik i skolan utifrån läroplanen från 1994 

Det har gjorts ett flertal undersökningar om elevers källkritiska förmåga och lärares 

förmåga eller vilja att lära ut källkritik i skolan. Här kommer relevanta undersökningar 

presenteras kronologiskt för att synliggöra progressionen som skett. Findahl & Simic 

(2009) rapport bygger på svar från 207 12–16-åringar, och där uppgav 44 procent av 

dessa att de fått undervisning i källkritik, men där det mest alarmerande är att 47 procent 

uppgivit att de inte alls fått sådan undervisning (2009:35). Värt att notera är att urvalet 

är relativt litet och att åldersspannet gör det något oklart vilka årskurser eleverna går i. 

Skolverket (2010a) har gjort en lägesbedömning utifrån en undersökning med 2600 

elever i årskurs 7–9 och gymnasiet (Skolverket, 2010b:6) och en undersökning med 

2000 lärare i grund- och gymnasieskolan (Skolverket, 2009:6) som visar en annorlunda 

sida av källkritisk kompetens. 80 procent av eleverna i grundskolan och 90 procent av 

eleverna i gymnasieskolan har uppgett att de tagit del av undervisning i källkritik 
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(Skolverket, 2010a:47). Alltså uppvisas en markant skillnad mot Findahl & Simic 

(2009) resultat. Skolverket (2010a:48) påtalar istället en problematik angående lärarnas 

undervisning i källkritik, eftersom endast 40 procent av lärarna i grundskolan och 60 

procent av lärarna på gymnasiet menar att de förmår utveckla källkritisk förmåga hos 

eleverna. Dessutom uppger två tredjedelar av lärarna att de inte har fått någon 

utbildning i källkritik. Att uppfattningarna kan skilja mellan lärare och elever menar 

Skolverket kan bero på att de olika grupperna har olika uppfattning om vad källkritik är 

och att eleverna möjligtvis utvecklar sin källkritiska förmåga på egen hand (2010a). 

 

2.2.3 Undersökningar om källkritik i skolan utifrån läroplan från 2011 

Efter att de nya läroplanerna (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b) implementerades 

på såväl grundskolan som gymnasiet gjorde Skolinspektionen (2013) observationer på 

25 skolors arbete i de samhällsorienterade ämnena (SO) i årskurs 7–9. Deras slutsats är 

att 18 av 25 skolor bedriver en bristfällig källkritisk undervisning i SO-ämnena 

(2013:20). Trots att källkritiska aspekter tydligt lyfts fram i SO-ämnenas kunskapskrav 

saknas inträngande diskussioner om källkritik på ett strukturerat plan i undervisningen. 

Tvärtemot syftet med formuleringarna om källkritik verkar källkritik behandlas som ett 

åtskilt moment i undervisningen som görs och sedan inte återkommer, vilket får 

Skolinspektionen att tydligt påtala vikten av att källkritik ska prägla all undervisning 

(2013:19). Vidare gällande gymnasieskolan blir brister i källkritik en av tio slutsatser i 

Skolinspektionens (2015) granskning av 484 gymnasieelevers gymnasierapporter. 

Bristerna utgörs exempelvis av att värdering av källor antingen helt eller delvis saknas, 

att intervjupersoners ord inte utsätts för problematiseringar och att eleverna inte 

självständigt reflekterar och värderar sitt källmaterial (2015:13). Avsaknaden av 

värderingar associeras med att elever uppvisar tendenser till att alla källor antingen är 

sanningsenliga eller helt enkelt är ett bevis på fakta (Skolinspektionens bilaga 3, 

2015:4–5). 

Skolverkets (2016:17–18) senaste undersökning om elever och lärares användning 

och kompetens i och om IT är baserat på 2600 elever i årskurs 7–9 samt gymnasie-

skolan, och 1566 lärare från årskurs ett upp till gymnasieskolan. 93 procent av eleverna 

på gymnasieskolan uppger att de får undervisning om källkritik på internet, vilket är en 

uppgång med tio procentenheter sedan 2012. Däremot är inte uppgången lika tydlig 

sedan 2009 där 91 procent uppgav att de fått undervisning om källkritik (2016:65). 

Förmågan att vara källkritisk har också en positiv trend, där 79 procent av gymnasie-

eleverna uppger att de har denna förmåga, jämfört med 71 procent 2012. Frågan fanns 
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inte med i versionen av denna undersökning från 2009 (2016:62–63). Vidare visar 

undersökningsdelen som behandlar lärares kompetens inom källkritik att en femtedel av 

lärarna på gymnasieskolan inte undervisar i källkritik, samtidigt som 36 procent uppger 

att de i olika grad har behov av utveckla sin kompetens inom källkritik (2016:10;69). En 

sammanfattande reflektion gör gällande att det verkar råda en diskrepans mellan elever 

och lärare gällande kunskaper i källkritik, eftersom elever verkar uppfatta att de lär sig 

om källkritik samtidigt som lärarna uppger att de inte undervisar i det, eller behöver 

kompetensutveckling på området (jmf 2016:65;69;82). Orsakerna till en eventuell 

diskrepans kan vara att lärare och elever ställer olika krav på vad det innebär att vara 

källkritisk, även om det inte går att säkert fastslå eftersom frågor om källkritisk 

definition inte ställdes i undersökningen. 

 

2.3 Tidigare forskning 

Följande kapitel består av tidigare forskning av skolans källkritiska undervisning, vilket 

följer en tematisk uppbyggnad i enlighet med rubrikerna. 

 

2.3.1 Källkritisk procedur i skolan 

För elva år sedan kunde Limberg & Folkesson (2006) visa upp en alarmerande bild av 

hur det egentligen låg till med undervisningen i och om källkritik. I studien menar lärare 

och bibliotekarier att elever har en dåligt utvecklad källkritisk förmåga, men oron över 

detta kan delvis förklaras med lärarnas egna ord om källkritiskt lärande (2006:65–66). 

Ett exempel ur studien gör gällande att lärare anser att källkritisk förmåga delvis är 

kopplad till mognad och delvis anses vara en egenskap hos individer. Konsekvenserna 

blir följaktligen att lärarna anser att det finns källkritisk problematik och olika 

kunskapsnivåer inom området, men detta är inget som undervisningen i sig kan råda bot 

på. Antingen löser utvecklingen sig själv, eller att det blir en förmåga som de allmänt 

duktiga eleverna kan behärska, medan de svaga eleverna helt enkelt inte kan utvecklas 

på området (2006). Sammantaget visar resultaten i detta avseende att lärarna talar 

mycket om källor i intervjuerna, men det verkar inte finnas någon korrelation med 

lärarnas faktiska undervisning i ämnet, menar Limberg & Folkesson (2006:70). Det 

källkritiska momentet utmålas alltså som ett problemområde, men detta tenderar inte att 

bemötas av mer utvecklad undervisning inom området. 

Utifrån två gymnasieklasser har Francke & Sundin (2011) redogjort för hur elever 

arbetar med källkritik i skolan och vilka förhållningssätt de har till begrepp om källors 
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trovärdighet. Hjälpmedel för eleverna att avgöra huruvida en källa är trovärdig eller inte 

var exempelvis att studera hur källan uppkommit, vilka referenser den uppgav och hur 

aktuell den var. Om källan rekommenderades av en lärare, det vill säga en person med 

auktoritet, ökade trovärdigheten (2011:152). Ett flertal studier påtalar att det inom 

skolväsendet funnits en stark bundenhet, om än i vissa fall undermedveten, till skolan 

som den korrekta kunskapsförmedlaren (jmf Alexandersson et al, 2007:114–115; 

Gärdén, 2010:159; Limberg et al, 2008:85;90). Inom det källkritiska arbetet kan detta ta 

sig uttryck på olika sätt, där Alexandersson et al (2007:91) bland annat visar att 

källkritiska reflektioner av böcker från olika bibliotek inte önskas, utan istället är 

källkritik något som ska utövas gentemot internet. Detta leder till slutsatsen att 

källkritiskt förhållningssätt inte kan utvecklas på ett adekvat sätt hos eleverna medan 

läromedel och lärare anses oemottagliga för kritik (2007:115). Detta styrks av 

resonemangen i Olssons (2016) doktorsavhandling utifrån fyra lärares prioriteringar i 

ämnet samhällskunskap. Olsson (2016:205) menar att en lärare verkar sätta mer egen 

tilltro till etablerade nyhetskällor än till andra, vilket förs vidare till hens elever eftersom 

uppgifter som konstrueras anger att fakta bör hämtas från just de utpekade källorna. 

I Gärdéns (2010:159) studie blev information uppdelad på ett generellt plan, vilket 

innebar att information som kom från staten eller dess organisationer hellre skulle bistå 

eleverna med information än alternativa informationskällor såsom internet eller från 

privatpersoner. Detta förslag innebar att eleverna uppfattade det som att de bedrev 

källkritik enbart genom att göra valet av att välja bort viss information. Vidare gav detta 

eleverna insikter om att det fanns källor som var rätt respektive fel, vilket också fick 

konsekvenser i form av att de inte förmådde kritisera sådant som var deras egna 

erfarenheter eller information i form av åsikter (2010:186). Att vissa källor befästs som 

mer gällande än andra på ett generellt plan kan även Limberg et al (2008:87) 

exemplifiera genom ett samtal mellan en lärare och en elev. I samtalet diskuteras källans 

trovärdighet med betoning mot vilken auktoritet källan har, vilket inte hade varit ett 

problem om även andra aspekter som exempelvis informationens innehåll lyfts upp för 

kritisk diskussion. Detta associeras med ett uteblivet kritiskt förhållningssätt i 

skolverksamheten, eftersom eleverna verkar vara vana vid att lita på de källor som de 

läser (2008). I ett kandandensiskt sammanhang finns liknande tendenser gällande att 

vissa källor automatiskt blir högre värderande än andra. Julien & Barker (2009:4) menar 

att kanadensiska biologistudenter uttrycker att universitet har en viss auktoritet som gör 

att man kan lita på information därifrån. Den källkritiska utvärderingen av information 
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som eleverna uttryckte att de gjorde gällde att utvärdera vem källan var, snarare än att 

granska innehållet (2009). I Storbritannien visar Williams & Coles (2007:825–826) 

undersökning hur lärare arbetar med information från forskarsamhället, och även de 

finner tveksamma källkritiska förfaranden gentemot betrodda källor. Lärarna i studien 

menade att de var medvetna om att information från exempelvis olika regeringsorgan 

kunde ha en dold agenda, men de menade att det inte låg i deras jobb att avgöra 

huruvida bevisen för informationen var tillräckliga (2007). 

 

2.3.2 Förhållningssätt till källkritik och behovet av allmänbildning 

Utöver nämnd artikel av Francke & Sundin (2011), har de också producerat en artikel 

på engelska utifrån samma empiriska material (2012), och i båda utmålas fyra olika 

förhållningssätt, eller metoder, till att bedöma trovärdighet (2011:152; jmf 2012:174). 

Vanligaste metoden var att följa en mall för källkritiska regler, såsom exempelvis att 

granska ett publiceringssyfte eller att utreda vem avsändaren var. Den näst vanligaste 

metoden var att jämföra materialet från källan med andra källor, och om liknande 

uppgifter hittades i andra källor bekräftades det som trovärdigt. Ett tredje sätt som 

författarna identifierade i elevernas källkritiska metoder var att bedöma källor som 

trovärdiga om de kom från en hög position i samhällshierarkin (2011:152). Huruvida 

denna metod innehöll eller saknade kritisk genomlysning framkommer inte i artikeln. 

Även om det inte fanns stark frekvens för en fjärde metod, menar Francke & Sundin 

(2011:152) att det kunde uppstå situationer där ett kritiskt ifrågasättande av påståenden 

hos en källa kunde göras av eleverna när de samarbetade för att bedöma trovärdigheten. 

En av deras slutsatser av elevers källkritiska arbete blev att de i högsta grad tenderade 

att utföra olika former av källkontroll, vilket också överensstämde med innehållet i 

lärarnas undervisning (2011:153). I den engelskspråkiga artikeln uttrycker lärarna även 

kritik gentemot elevernas relativt ytliga källkritik. Elevernas skrivningar på ett avsnitt 

om källkritik kunde exempelvis ofta utgöras av en kort formulering om att de använt en 

viss lärobok för att den sammanfattar ett visst innehåll på ett bra sätt (2012:172). 

En förutsättning för att kunna vara källkritisk är att besitta förkunskaper inom det 

område som de källkritiska verktygen ska användas inom, eftersom det annars kan vara 

svårt avgöra vilken information som kan anses vara rimlig respektive orimlig (jmf 

Francke & Hanell, 2014:54). Alexandersson et al (2007:90) visar att elever uppvisar en 

avsaknad av förkunskaper, vilket gör att de dels inte kan söka information på ett 

relevant sätt, och än mindre bedöma huruvida en viss källa är trovärdig. I Hjorts 

(2014:63) studie påvisas också att kunskapsbrist kan vara ett problem för elevers 
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kritiska tänkande, eftersom kunskap om ett område krävs för att överhuvudtaget kunna 

tänka kritiskt om just det området. Vid tillfällen där eleven inte besitter kunskap om 

ämnet som ska granskas, blir det inte heller möjligt att ställa relevanta frågor till 

materialet (2014:104–105). I en kanadensisk kontext har Julien & Barker (2009:4) 

funnit liknande resultat om bristande informationssökning. De menar att det är 

problematiskt att elever inte visste hur en sökmotor fungerade, eftersom det dels kan 

begränsa deras urval av källor, dels riskera att försätta eleverna i en situation där urvalet 

redan från början påverkar den efterföljande källkritiken (2009). 

Alexandersson et al (2007:91) har i sin studie påvisat att ett källkritiskt 

förhållningssätt tenderar att vara lättare att utveckla hos eleverna om undervisningen 

bestått av konkreta exempel med relevans för det ämnesområde som de studerar. I de 

två klasser där lärarna har arbetat aktivt med hur eleverna reflekterar om källkritik har 

det också visat sig att elever blev bättre på att använda källkritik i sina uppgifter 

(2007:91;114–115). Lärarens roll i elevernas inlärning av källkritik tenderar alltså att 

vara av särskild vikt. Även om resultatet i sig att en aktiv lärare skapar mer potential för 

inlärning inte är förvånande, kan det vara intressant att detta inte tycks vara den rådande 

ordningen inom momentet. En lärare bör också vara aktiv med återkopplingar, menar 

Limberg (2013:73), eftersom det utmanar eleverna på ett djupare plan vad gäller 

lärande. Detta kan ske genom resonerande frågor såsom hur eleven vet det den vet och 

vem som säger informationen de tar del av. Om eleven gör reflektioner på detta sätt 

menar Limberg att källkritiken stärks i elevernas medvetande (2013). 

 

2.3.3 Önskan om integration och autenticitet 

Francke & Johansson (2016) har på uppdrag av Skolverket skrivit en rapport om 

källkritik på internet som ingår i en större modul om kritisk användning av nätet. De 

menar att källkritik inte ska vara ett isolerat kunskapsområde i olika ämnen, utan istället 

ett genomgående perspektiv som blir en naturlig del av kunskapandet (2016:7). Ett 

genomgående källkritiskt perspektiv skapar incitament till att utveckla elevers 

nyfikenhet och undran över exempelvis källors härkomst (2016). Francke & Sundin 

(2016:9) menar att klassrumsdiskussioner bör ha en naturlig prägel av källkritik, men 

detta bör inte hindra att källkritik ibland också ska kunna vara enskilda uppgifter. En 

källkritisk undervisning som fungerar på ett fruktbart sätt kan alltså sägas vara 

varierande, precis som det kan uttryckas om andra moment i skolan. I Öbergs 

(2016:171) studie finns det ett tydligt exempel på en lärare som arbetar med källkritk 

integrerat i alla moment i kurserna. Att arbeta enligt detta koncept motiveras både av 
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teknikutveckling som påverkat informationsflödet, och av elevers bristande 

förkunskaper från grundskolan. Ett aktivt användande av källkritik i egenproducerade 

skolarbeten upplever läraren i fråga som bristfällig, och därför blir det särdeles viktigt 

att källkritik som moment ständigt aktualiseras (2016). 

 Vidare föreslår Francke & Johansson (2016:8) att källkritiska aspekter kan lyftas 

fram i övergripande temaarbeten tvärs över ämnen för att exempelvis synliggöra om 

olika genrer hanterar informationspresentation på olika sätt. Viktiga frågor att beakta 

kan gälla avsändare, syfte och perspektiv som olika källor här använder sig av, och 

dessutom kan olika källor om samma information jämföras med varandra, för att 

eleverna ska utröna hur olika källor kan komplettera varandra (2016). Det djupgående 

källkritiska arbetet kan påminna om ett slags detektivarbete menar Francke & Sundin 

(2016:10), eftersom det kan krävas relativt utvecklade utforskningar för att utreda 

ursprunget till något viralt inlägg eller viral video. I denna kontext kan det också vara 

intressant för eleverna att reflektera om de själva skulle vilja sprida ett visst inlägg, 

eftersom eleverna då själva placeras i en autentisk kontext (2016). 

Autencitet som framgångsfaktor lyfts även fram av Olin-Scheller (2015:210) för 

att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt, genom en presentation av hur gymnasie-

elever arbetar med en runsten i svenskämnet. Elevernas arbete innebar att de skulle 

försöka sälja en runsten över internet som de utgav sig för att ha hittat, och uppgiftens 

syfte vara att pröva källkritik i verkligheten. Genom att behäfta annonsen med stavfel 

och dialektala uttryck var tanken att eventuella köpare skulle synliggöra att annonsen 

var en bluff, men detta lyckades inte utan de fick ett bud på 6000 kronor. Eleverna gav 

dock bort stenen istället, till det enda mediebolag som inte rapporterade om elevernas 

sensationella fynd av en runsten (2015:210;215). Även om detta projekt var förlagt till 

svenskämnet, finns det liknande formuleringar i det centrala innehållet (jmf Skolverket, 

2011a:162) som i samhällskunskapsämnet, vilket ger relevans för detta projektbaserade 

tillvägagångssätt i källkritik. 

 

2.3.4 Färdigheter och samhällsfrågor i fokus 

Lärarna i Hjorts (2014:104–105) studie utmålar viktiga färdigheter för att lyckas 

utveckla ett kritiskt tänkande bland annat är att kunna tolka, problematisera, värdera, se 

olika perspektiv och ifrågasätta. Dessutom benämns kunskap om hur argument är 

uppbyggda som viktiga i sammanhanget, och att elever är allmänt skeptiska till 

information de möter för att kunna använda de tidigare nämnda färdigheterna (2014). I 

Bernmark-Ottossons (2009:50) undersökning poängterar en lärare liknande resonemang 
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och menar att argumentationsinnehåll och att identifiera källans perspektiv är viktigt i 

arbetet med källkritik. Genom perspektividentifiering blir det möjligt för eleven att 

ställa olika perspektiv mot varandra för att i nästa steg bedöma trovärdighet (2009). 

I Lindmarks (2013) studie menar flera olika lärare att samhällsfrågor är ett viktigt 

område för källkritik att användas inom. En lärare säger att källkritik är ett nödvändigt 

redskap för att lyckas analysera olika samhällsfrågor, medan en annan lärare uttrycker 

att samhällsfrågor är lämpligt att källkritiskt granska (2013:97;101). Hur källkritik blir 

ett analytiskt redskap eller samhällsfrågor bör granskas framgår dock inte av deras 

resonemang i studien. Detta blir dock desto klarare genom en av lärarnas examinations-

uppgifter som också analyseras (2013:140). I uppgiften ska eleven granska en löpsedels 

påståenden om en samhällsfråga. För att göra det ska de dels arbeta med olika källor för 

att lyckas täcka olika perspektiv av budskapet, dels lära sig skilja åsikter från fakta. 

Dessutom blir en framträdande uppgift att förstå syftet bakom löpsedelspubliceringen 

(2013). Enligt denna lärares examination kan alltså källkritik användas som verktyg för 

att synliggöra en samhällsfråga ur flera olika perspektiv, vilket också betonas i en 

lärares utsaga i Olssons (2016:214–215) studie. Här menar läraren att källkritiska 

kunskaper kan användas för att nyansera åsikter och fakta om organisationer som 

exempelvis FN. I samma studie uttrycker en annan lärare en utveckling av vad 

nyanseringar genom källkritiska kunskaper kan skapa, nämligen att det kan göra att 

elever undviker att göra generaliseringar (2016:283–284). Genom att vara kritisk mot 

källor som behandlar ett visst ämne skapas möjligheter att ifrågasätta slutsatser och 

gängse bilder av något fenomen, i det här fallet bilden av muslimer (2016). 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras först det sammanhang som gör studiens teori relevant, vilket 

följs av en konkretisering av hur teorin kommer att användas. 

 

3.1 Bakgrund till teori 

Såväl läraryrket som studien utgår från läroplanens formuleringar om olika mål, vilket 

tidigare är beskrivit i punkt 2.1.1. Utifrån läroplanen finns det ett handlingsutrymme för 

lärare att tolka och transformera innehållet till faktisk undervisning. I sammanhanget är 

begreppet friutrymme relevant, som Berg (1999:45) anses ha myntat. Begreppet avser 

det utrymme som läraren har  att bedriva undervisning utifrån läroplanen, vilket enligt 

honom är styrt av två överliggande principer. Den ena är den individuella autonomin 
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som innefattar lärarens självständiga förmåga att exempelvis välja arbetssätt och former 

att arbeta i. En andra princip är den kollektiva autonomin som istället är associerad med 

skolan som läraren i fråga verkar inom, där det existerar vissa gränser för vad som är 

möjligt respektive omöjligt att göra i en undervisningssituation (1999). Styrdokumenten 

är alltså en ram för lärarens arbete, men inom dess innehåll finns det tolkningsfrihet. 

Att det inte är detaljreglerat hur en lärare ska bedriva sin undervisning kan 

diskuteras huruvida det är positivt eller negativt. Det har enligt Florin Sädbom 

(2015:20) konstaterats som ett pedagogiskt problem eftersom det inte förtäljer vilken 

undervisning uppdragsgivaren, i form av Skolverket eller i förlängningen samhället, vill 

ha. Inom ramen för denna studie faller dock en sådan diskussion utanför syftet, utan det 

är istället intressant att beakta vad friutrymmet resulterar i, på olika skolor och hos olika 

lärare. Vad som kan ge upphov till undervisningsskillnader är exempelvis 

styrdokumentsformuleringar i sig, eftersom dessa inte har klara innebörder (2015:37–

38). Florin Sädbom diskuterar ett sådant exempel utifrån ett annat kunskapskrav i 

samhällskunskap på nyss angivna sidor, men för relevansen av denna studie används ett 

källkritiskt kunskapskrav. Hennes efterföljande diskussion av kravet inspirerar mig i 

min diskussion. För att uppnå E i Samhällskunskap 1b ska eleven ” i arbetet med 

samhällsfrågor […] med viss säkerhet [kunna, egen anm.] söka, granska och tolka in-

formation från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras 

relevans och trovärdighet” (Skolverket, 2011a:151). I formuleringen blir det inte klart 

definierat vad en elev kan när den granskar information och inte heller vad skillnaden är 

mellan en enkel respektive mer utvecklad reflektion. Här ges ett friutrymme för lärare 

att applicera tolkningar av orden, vilket exempelvis kan resultera i olika gränser för vad 

en adekvat granskning är eller hur omfattande reflektionerna måste vara. 

Friutrymmet som ovan beskrivits kan därmed tänkas skapa skillnader i olika 

lärares undervisning, vilket i förlängningen skulle kunna resultera i en likvärdighets-

problematik. I sammanhanget visar Florin Sädbom (2015:250–251) också att de lärare 

hon studerade tolkade innehållet och begreppen i samhällskunskapsämnet på 

fundamentalt olika sätt. Detta bildar underlag för hennes slutsats att lärare har ett behov 

att föra diskussioner med varandra om undervisningsinnehållet för att utbyta 

reflektioner och tolkningar. Däremot visar Karlefjärd (2011:108) en motsatt bild genom 

att tio gymnasielärare på fyra olika skolor i olika kommuner beskrev sin undervisning, 

sitt innehåll och hur de bedömde på ett relativt liknande sätt. Detta leder till slutsatsen 

att det verkar finnas en diskurs bland samhällskunskapslärare om ämnet, trots att det 



  
 

14 

mellan lärarna i studien inte förekommer några gemensamma diskussioner (2011). 

Dessa båda studier studerade ämnet och dess begrepp på ett bredare plan, medan min 

studie i detalj har källkritik som inriktning. Därför blir det intressant utifrån min studie 

att kunna uttrycka huruvida friutrymmet är omfattande eller inte vad gäller momentet 

källkritik. 

Linde (2006:63–64) har konstruerat en teori som synliggör hur en pedagogisk 

verksamhet fungerar. Teorin består av tre olika arenor i form av formuleringsarena, 

transformeringsarena och realiseringsarena. På formuleringsarenan existerar 

läroplanen, och de processer som påverkar vad innehållet blir. Transformeringsarenan är 

den process där läroplanen omtolkas av olika aktörer som elever, lärare och annan 

skolpersonal, medan realiseringsarenan innehåller de praktiska skeenden som blir ett 

resultat av formuleringsarenan och transformeringsarenan (2006:64). 

Teorin i sin helhet blir inte möjlig att applicera på denna studie, eftersom syftet 

inte innefattar hur läroplansformuleringarna skapades. Dessutom utgörs inte metoden av 

observationer, vilket varit nödvändigt för att studera realiseringsarenan. Fokus för 

studien är istället transformeringsarenan. Linde (2006:64) menar att det är lärarna som 

är de viktigaste aktörerna på denna arena, eftersom det är de som skapar undervisning 

utifrån skrivningar i läroplanen. Som ovan nämnt menar också Linde (2006:57–58) att 

lärarna har en stor frihet i att omsätta målen i praktisk verksamhet, vilket innebär att det 

på området kan finnas en del skilda uppfattningar om hur formuleringarna ska 

appliceras i verkligheten. 

 

3.1.1 Att synliggöra informanternas undervisning 

Källkritik ligger inom ramen för det kritiska tänkandet, vilket enligt Hjort (2014:21–22) 

finns tre stategier för att uppnå. En generell strategi innebär att lära ut färdigheten för 

sig, frikopplat från något ämnesinnehåll, vilket gör att beståndsdelar som exempelvis 

argument, trovärdighet, relevans och rimlighet studeras. Detta innebär alltså att det 

kritiska tänkandet lärs ut explicit och inte integrerat med något specifikt ämnesområde, 

men där målet sedan är att kunna applicera det på valfritt område. En andra strategi, 

infusionstrategin, innebär motsatsen, det vill säga att lära ut det kritiska tänkande inom 

en given kontext. Undervisningen om hur en elev kan vara kritisk är fortfarande uttalad 

och framträdande, men det ackompenjeras med ett relevant sammanhang som möjliggör 

potential för mer djupgående kunskaper i kritisk medvetenhet. Hjort (2014:115) menar 

att uttryckt undervisning av färdigheter associerat med kritiskt tänkande, som samtidigt 
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är placerat inom en rimlig ämneskontext, kan gynna elevernas tänkande i detta 

avseende. Den tredje strategin kallas för immersion, vilket innebär implicit undervisning 

där kritiskt tänkande hela tiden inkorporeras i diskussioner med eleverna som en slags 

idé snarare än färdigheter att utveckla. Dialogen med eleverna syftar till att de ska lära 

sig att granska olika perspektiv och idéer som finns i diskussionen (Hjort, 2014:21–22). 

En lärare behöver inte nödvändigtvis enbart bedriva resonemang i enlighet med en av 

strategierna, eftersom det inte existerar några vattentäta skott mellan dessa. Detta skulle 

kunna innebära att en lärare kan sägas representera alla tre strategierna. 

 

3.2 Applicering av teori 

Utifrån det ovan presenterade teorifältet tänker jag här förklara hur teorin används i 

denna studie för att bli det verktyg varigenom resultatet och analysen konstrueras. 

Studien utgår från ett fenomenografiskt angreppsätt, vilket innebär att intresset 

utgörs av utforskandet av människors skilda uppfattningar om fenomen i vår omvärld 

(Dahlgren & Johansson, 2015:162). Genom detta perspektiv blir det möjligt att skapa 

djup förståelse för hur en människa uppfattar något i sin omvärld. Vidare är 

utgångspunkten just att människor förstår och upplever fenomen på olika sätt, vilka 

sedan bildar ett utfallsrum för företeelsen i fråga (2015:163). I sammanhanget menar 

Marton (1997:99;101) att människor sällan är medvetna om att saker de upplever inte är 

överensstämmande med hur andra upplever samma sak. Med andra ord antar vi att 

människor upplever världen på samma sätt som vi själva gör, utan att vidare reflektion 

bedrivs (1997). Fenomenet i centrum för studien är undervisning av källkritik. Genom 

fyra olika informanters utsagor om hur deras undervisning i källkritik ser ut byggs ett 

utfallsrum upp. I analysen av empirin kommer utfallsrum att vara ett centralt begrepp 

för att visa hur skilda respektive lika informanternas utsagor är. 

Begreppet friutrymme (Berg, 1999) sammanvävs i analysen med 

transformeringsarenan (Linde, 2006) genom att läroplansformuleringar om källkritik 

fokuseras. Skilda tolkningar av dessa formuleringar gör att följden av ett friutrymme 

kommer att resultera i olika undervisningsinnehåll och olika undervisningsmetoder hos 

informanterna. I resultatanalysen används dessa begrepp för redogöra för hur brett och 

varierat ett friutrymme inom momentet källkritik kan vara. Genom det 

fenomenografiska angreppssättet kan skilda definitioner av undervisning i och om 

källkritik synliggöras, vilket gör att informanterna i studien kommer att ha olika 
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uppfattningar om vilka undervisningssvårigheter de upplever. Innehåll och svårigheter 

associerat med källkritik utgör studiens två första frågeställningar. 

Undersökningens tredje frågeställning koncentrerar hur lärare undervisar i 

momentet källkritik och här kommer nämnda begrepp att användas tillsammans med 

Hjorts strategier (2014:21–22). Generell, infusion och immersion är de tre strategier 

som kommer att prövas huruvida dessa existerar i lärarnas utsagor. För att avgöra 

huruvida en lärare kan sägas representera en viss strategi görs en analys av hur de 

resonerar om sin undervisning i enlighet med den beskrivning som Hjort (2014:21–22) 

delgivit. Kort uttryckt kräver den generella strategin att källkritik undervisas som ett 

separat moment, medan infusion kräver att det undervisas inom en given kontext. 

Immersion har istället en prägel av diskussioner och att källkritik ständigt närvarar i 

lärarens undervisning. 

 

4 Material och metod 

I följande kapitel diskuteras undersökningens material och genomförande. Det avslutas 

med etiska hänsynstaganden och en metodkritisk diskussion. 

 

4.1 Urval 

Empirin i denna studie utgörs av intervjuer med fyra gymnasielärare i samhällskunskap, 

vilka samtliga arbetar på gymnasieskolor i södra Sverige. Vilka de deltagande 

gymnasielärare skulle bli i studien har bestämts genom ett bekvämlighetsurval 

(Denscombe, 2016:77), vilket berodde på det knappa tidsutrymme som existerade för 

uppsatsskrivandet. Antalet utvalda lärare kan tyckas vara begränsat, men i en kvalitativ 

undersökning av denna art är inte generalisering det övergripande målet (jmf, Dalen, 

2015:59). En generaliserande ambition är heller inte nödvändig i en studie likt denna 

som syftar till att vara en fallstudie (Denscombe, 2016:91;100). Denna studieinriktning 

innebär ett besvarande av studiens syfte och frågeställningar inom de specifika 

förhållanden som existerar i just de intervjuade fallen, och kan inte besvara frågor om 

exempelvis nationell undervisning i källkritik. 

De fyra gymnasielärarna i studien har getts namnen Kim, Robin, Morgan och Alex 

för att det ska vara lättare att uttala sig om de utsagor som de bidragit med. Namnvalen 

är medvetet könsneutrala eftersom det inte är relevant för studiens syfte att associera 

deras utsagor med vilket kön de har. Istället stärker detta deras anonymitet och studiens 

etiska medvetenhet. Samtliga informanter arbetar på högskoleförberedande program, 
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vilket var relevant för att kursen Samhällskunskap 1b här är obligatorisk. För att 

jämförelser informanterna emellan skulle kunna göras var det viktigt att samtliga lärare 

arbetade utifrån liknande förutsättningar i det avseendet. Valet av denna kurs för studier 

av källkritik berodde på att kursen har fler poäng än exempelvis Samhällskunkap 1a1, 

vilket gör att sannolikheten för att det fanns mer utvecklade resonemang om källkritik 

var högre. 

En presentation av lärarna gör gällande att samtliga arbetar på skolor i södra 

Sverige. Kim har varit verksam lärare sedan 2011 och är förutom samhällskunskap även 

utbildad i historieämnet. Just nu undervisar hen i kurserna privatjuridik, 

kommunikation, samhällskunskap 1b samt 2 och internationell ekonomi. Robin och 

Morgan arbetar på samma skola, vilket innebär att viss tolkningsgemenskap dem 

emellan kan vara rådande. Robin har varit lärare sedan 2000. Geografi och 

Samhällskunskap är Robins ämnen på gymnasiet, och hen undervisar just nu i 

samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b och 2. Dessutom  undervisar hen i fördjupningskursen 

socialt arbete. Sedan 2010 har Morgan arbetat som lärare och är förutom 

samhällskunskap också behörig i historia. Just nu undervisar hen i sociologi, 

kriminologi, samhällskunskap 1b och 2. Alex är den av lärarna som har mest erfarenhet 

genom sina 27 år i yrket. Hen är behörig i samhällskunskap och geografi och undervisar 

just nu i båda ämnena, genom kurserna geografi 1 och 2, samt samhällskunskap 1b och 

2. Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att de fyra lärarna arbetar på tre olika 

gymnasieskolor och att deras erfarenhet är relativt varierande, samt att de just nu 

undervisar i den för studiens syfte relevanta kursen Samhällskunskap 1b. 

 

4.2 Intervjumetod och genomförande 

I en studie där det essentiella utgörs av informanters upplevelser av ett visst fenomen är 

det enligt Dalen (2015:14–15) lämpligt att använda intervjuer som metod. Den 

semistrukturerade intervjuformen har använts för att möjliggöra samtalsstruktur 

samtidigt som informantens utsagor fortfarande tillåts bli centrala i intervjun och inte 

alltför styrda på förhand (jmf Dalen, 2015:34). En intervjuguide konstruerades och 

bildade underlag till intervjuerna (se bilaga A), och denna var konstruerad utifrån vad 

Dalen (2015:35) benämner som områdesprincipen. Detta är en princip vilken syftar till 

att skapa trygghet för informanten i intervjusituationen, vilket skapas genom att 

intervjun består av tre delar. En första del där mer perifera frågor i relation till ämnet 

ställs som behandlar lärarens yrke och erfarenhet, en andra del som behandlar ämnet 
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källkritik på djupet, och en avslutande del som återigen öppnar upp för frågor av mer 

generell art. Det senare här kan exempelvis gälla om informanten har något att tillägga 

eller om hen känner att allt som diskuterats i samtalet också täcker det som informanten 

vill ha sagt inom området. Vidare är intervjuguiden uppbyggd och intervjuerna 

sedermera genomförda utifrån att de skulle kunna användas inom en fenomenografisk 

studie, vilket bland annat innebär att frågorna söker svar på informanternas faktiska 

upplevelser om källkritik (Dahlgren & Johansson, 2015:165). 

Intervjuernas ljud spelades in på två skilda enheter samtidigt för att säkerställa att 

materialet sedan skulle gå att transkribera. När intervjuer används som metod är 

inspelning viktigt, eftersom det är informantens utsaga som i förlängningen är den 

empiri varpå studien vilar (2015:37). Samtliga intervjuer genomfördes i avskilda rum på 

respektive skola, vilket innebar att möjligheter till trygghet för informanterna (jmf 

Denscombe, 2016:276–77) kunde säkerställas. Under intervjuerna intog jag en relativt 

passiv roll för att möjliggöra att informanternas resonemang skulle kunna utvecklas och 

uttryckas på det sätt som de själva önskade (jmf Dalen, 2015:43). Vidare tog 

intervjuerna mellan 40 och 55 minuter att genomföra, där en intervju kort fick avbrytas 

för byte av lokal, och en annan kort avbröts av ett högtalarmeddelande som gällde hela 

skolan. I första fallet ledde avbrottet till att en bättre och mer avskild plats hittades, 

medan den andra intervjuns avbrott orsakade en kortare förvirring hos informanten som 

dock inte anses ha påverkat intervjun som helhet. 

 

4.3 Analysmetod 

För att kunna genomföra en analys av de intervjuer som genomförts krävs en 

transkription som gör tal till text (Norrby, 2014:99). Eftersom studiens söker 

informanters upplevelser och tankar om ämnet källkritik, är det de innehållsliga 

aspekterna som bedöms som viktiga. Detta innebär att en bastranskription är lämplig att 

använda, eftersom den inte tar hänsyn till uttalanden av ord eller hur långa eventuella 

pauser är (jmf Norrby, 2014:99–100). Vidare ska det poängteras att resonemangen som 

bildat underlag för analysen utgörs av de verbala uttrycken i form av ord, och inte 

kroppsspråk eller underförstådd kommunikation som inte framgår i intervju-

transkriptionerna. Förfarandet har sparat tid och inneburit att mer tid frilagts till 

analysen av datan. 

Transkriptionerna kategoriserades i olika teman med hjälp av närläsning, vilket 

innebar ett omfattande arbete med att läsa materialet flera gånger. Utsagorna kodades 
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till beteckningar för att det skulle klargöras i vilket omfång informanterna talade om 

skilda eller liknande saker. Beteckningarna utgjordes av kategorier (jmf Hartman, 

2001:40–41) om exempelvis kunskapskrav som informanterna associerade källkritik till, 

vilket sedermera gjorde att kunskapskrav blev en del av innehållsdimensionen att lyfta 

fram i resultatanalysen. Annorlunda uttryckt utgjorde exemplet kunskapskrav en 

underkategori, medan innehållsdimensionen utgjorde en överkategori eftersom det var 

en av studiens frågeställningar. Ett sådanat analytiskt förfarande kallas för mid-range 

coding (Urquhart, 2013:39), vilket innebar att analysen skapades både utifrån den 

insamlade datan och utifrån studiens syfte. Detta tillvägagångssätt har som mål att 

minimera risken för att studien ska vara alltför styrd av på förhand bestämda 

intresseområden, vilket kan riskera att data förbises. 

 

4.4 Etik 

Undersökningen har bedrivits på ett sätt som som följt Vetenskapsrådets (2002:7;9;12–

14) fyra etiska riktlinjer. Genom att informanterna informerades om studiens syfte vid 

första mejlkontakt och även vid intervjutillfället tillgodosågs informationskravet. Det 

gjordes även påtalande om att informanten deltog på frivillig basis och närhelst fick 

avbryta sin medverkan i studien. Samtyckeskravet bekräftades muntligt vid intervju-

tillfällena och dessutom går inte informanternas identitet att avslöja vilket gör att 

konfidentialitetskravet är uppfyllt. Vidare poängterades det för informanterna att 

datamaterialet inte kommer att spridas vidare eller användas igen, vilket gjorde att 

nyttjandekravet kan anses vara uppfyllt. 

 

4.5 Metodkritik 

Att enbart fyra informanter utgör studiens empiriska bas kan utsättas för kritik eftersom 

det i proportion med antalet verksamma samhällskunskapslärare i Sverige är ett 

begränsat antal. Utifrån en fallstudie är dock inte målet att generalisera resultatet, vilket 

lindrar bekymret. En annan fördel med fallstudier är att det möjliggör unik information 

om just dessa fyra lärare som i en större skala hade varit tidsmässigt krävande (jmf 

Denscombe, 2016:412). Vidare kan det vara problematiskt att två av informanterna, 

Morgan och Robin, arbetar på samma skola, eftersom det kan göra att de kan ha 

upprättat en tolkningsgemenskap som påverkar hur de ser på momentet källkritik. Vid 

tillfällen där dessa två informanter är alltför lika har det också poängterats som ett 

troligt fall av tolkningsgemenskap. Däremot visar även resultaten att de resonerar olika 
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om sin undervisning, vilket kan sägas vara intressant utifrån studiens centrala begrepp 

om friutrymme och transformeringsarena. 

Annan kritik som kan riktas mot studien gäller forskarrollen, eftersom det finns en 

risk att jag som person påverkat tolkningen av transkriptionsdatan. Denna kritik är 

adekvat eftersom det inte funnits någon som jag diskuterat datan med för att säkerställa 

opartiskhet. Däremot har jag närläst materialet flera gånger för att försäkra mig om att 

jag inte dragit förhastade slutsatser eller placerat informanternas ord i fel kontexter. 

Dessutom bidrar mid-range coding (jmf Urquhart, 2013:39) med att datan ska tala för 

sig själv och därmed minska min påverkan på materialet. Det ska också sägas att det är 

inte är möjligt att helt undkomma subjektivitet vid forskning som inriktar sig mot 

tolkning (Denscombe, 2016:414), eftersom det annars är omöjligt att kontrollera att 

studien följer det tänkta intresseområdet. 

Denna undersökning är baserad på frågor till lärare om hur deras undervisning är, 

vilket kan kritiseras eftersom jag inte vet om detta faktiskt speglar den undervisning de 

bedriver. Risken är att informanten vill få det att låta som sin undervisning är bättre eller 

mer utvecklad inom momentet än vad den faktiskt är (jmf Bryman, 2011:224). Denna 

kritik är dock inte omöjlig att bemöta, eftersom studiens infallsvinkel genom 

fenomenografi och begrepp som transformeringsarena fokuserar lärarens tolkning av 

fenomenet källkritik, och inte vad som faktiskt händer i lektionssalen. Därför har det 

också uttryckts tydligt i studien att det är lärarnas utsagor om deras undervisning som 

diskuteras och inte deras faktiska undervisning. Detta omöjliggör ändå inte att det sker 

diskussioner om deras undervisning, eftersom lärarna använder sin undervisning som 

utgångspunkt för sina utsagor. 

 

5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet genom en rubrikssättning som 

motsvarar studiens frågeställningar. Analyser av materialet sker genom de begrepp som 

tidigare presenteras i kapitel 3.2. 

 

5.1 Associerat innehåll till källkritik 

Samtliga fyra informanter menar att de kombinerar källkritik med ett moment om 

massmedier. Kim och Morgan uttrycker att de har nyhetsdiskussioner med eleverna, och 

med ett liknande syfte om aktualitet och ursprung. Kim har diskussioner kontinuerligt 

varje vecka och frågar ofta sina elever ”var du har fått den här informationen från?” för 
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att väcka reflektioner. Liknande menar Morgan att eleverna ”ska förklara var de har 

hittat nyheten och sen ta reda på lite mer bakgrundsinformation”. Vidare menar Robin 

att kombinationen av källkritik och massmedier beror på att ”det centrala innehållet har 

ett stort fokus på media, och det är kanske därför det blir att man gör det till en stor 

grej”. En än djupare motivering bidrar Alex med: 

Budskapet och vad massmedia är, och hur man kan informera, och om en agenda från en 

massmediakälla, och då kan det ju vara det här med tryckfrihetsförordningen, yttrande-

frihetsgrundlagen och vad man får säga, och skillnaden mellan att ha en ansvarig utgivare 

eller inte ha det om det är ett socialt media. Då är det ju källorna i sig som är väsentliga att 

ta reda på, vem står bakom det här, ägare eller politisk färg, eller just att det finns någon 

som man kan identifiera som avsändaren. (Alex) 

 

Massmedier inrymmer alltså olika källkritiska aspekter enligt Alex. Media är både ett 

moment i det centrala innehållet och en källa i sig själv, vilket gör det tydligt för 

informanterna att associera det med källkritik. 

I citatet ovan nämner Alex sociala medier för att problematisera den ansvariga 

utgivaren, men hen undervisar inte direkt om sociala medier, vilket enligt hen själv 

beror på att ”man ska ju hänga med [i tiden] och hinna med [centralt innehåll]”. Till 

skillnad från Alex så poängterar de andra tre informanterna att de pratar ganska mycket 

om sociala medier, vilket Kim exemplifierar såhär: 

Nu har vi pratat jättemycket om det här inför amerikanska valet, om det här med Fake 

News på Facebook. Och de fick ju jättemycket kritik då, Facebook ju, över att de faktiskt, 

ja det här med filterbubblorna. Så det har vi pratat ganska mycket om i år just, just 

filterbubblor. (Kim) 

 

Fejknyheter, Facebook och filterbubblor är något som också omnämns av Morgan, ofta 

i syfte ”att man inte bara ska läsa det, utan fundera på vem det är som skriver och vad 

man har för syfte”. Även Robin vill kunna koppla källkritik till aktuella händelser 

såsom ”aktiva nättroll eller vad det nu kan vara som händer”. Att sociala medier belyser 

aktuella saker gör Robin benägen att uttrycka följande om styrdokumenten: 

Jag kan ju tänka att vi har ju media, vi låter ju media mer och mer bli social media, det står 

ju egentligen inte. Det är ju någonting som man själv har tyckt. Samtidigt tänker jag att det 

kan man nästan ta för givet, att alla som jobbar med det följer den utvecklingen bara för att 

det är så. (Robin) 

 

För att vara aktuell gör alltså Robin en tolkning av styrdokumenten, vilket blir ett 

exempel på ett existerande friutrymme för samhällskunskapslärare. Även om Kim och 

Morgan inte uttrycker denna tolkning kan den tänkas ske implicit genom att de talar 

mycket om sociala medier och därmed lägger andra innebörder i styrdokuments-

formuleringen än vad som explicit framgår. 

Debattartiklar är ett annat moment i centralt innehåll som informanterna Kim och 

Alex associerar med källkritik, däremot är den källkritiska prägeln mer eller mindre 
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uttydbar i deras resonemang. Kim menar att de skriver debattartiklar, där källkritik 

inbegrips genom ”dels deras källförteckning, men dels också att man har en diskussion 

under tiden de håller på att skriva”. Syftet med debattartikeln är i ett av Kims andra 

resonemang att ”det handlar om struktur och för att använda källor för att ta reda på 

fakta”. Alex brukar ha en liknande uppgift med en debattartikel om en samhällsfråga 

som ska inbegripa källor, med tillägget: 

Sen så får de också en separat uppgift, när artikeln är skriven så brukar jag låta dem samla 

sina källor då i en källförteckning och sen så får de en lektion på sig att skriva en källkritisk 

diskussion kring det material de har använt. Så att artikeln är för sig och källkritiken är för 

sig. (Alex) 

 

Genom en specifik uppgift blir alltså källkritik tydligare uttryckt i Alex resonemang, 

vilket kan sägas konstituera utfallsrummet mellan Alex och Kim i vad som associeras 

med källkritik. Robin och Morgan arbetar på samma skola och det synliggörs genom att 

de har en gemensam plan för ett moment med subkulturer och källkritik. Robin 

förklarar: 

Subkulturer är också en del av det centrala innehållet, och det brukar vara ganska så 

tacksamt att få till intervjuer. Där gör de en granskning av både sin egen 

bakgrundsinformation och av sin egen studie. Men den blir då lite mer traditionellt klassisk, 

vilka källor du har valt och varför det var bra. (Robin) 

 

Integrationen mellan subkultur och källkritik sker alltså, och detta beskriver Morgan 

vidare med andra ord: ”De ska göra källkritiken både på sina källor och på sin metod, så 

att de förstår att man ska vara källkritisk mot de två delarna”. Samtliga informanter 

uttrycker alltså att källkritik har ett tvådelat syfte, där det primära är att granska 

bakgrundskällor, medan det sekundära syftet varierar från metodkritik till att skriva en 

källförteckning. Tolkningsgemenskapen som upprättats av Morgan och Robin möjliggör 

en begränsning av det källkritiska utfallsrummet, men samtidigt blir subkultur som 

moment en utveckling av utfallsrummet, eftersom det inte omnämns av Alex eller Kim. 

Friutrymmet medger alltså både likheter och skillnader i vad som blir associerat med 

källkritik, men momentet kan samtidigt sägas ha ett relativt likt innehållsligt syfte 

genom att det behandlar källgranskning. 

 

5.2 Svårigheter i undervisningen 

När det gäller styrdokumentsformuleringarna om källkritik framför tre av fyra 

informanter viss kritik, om än i olika grad. Robin menar att kunskapskraven är ”mindre 

fyrkantiga än de som gäller ekonomi”, vilket får som implikation att det ”kan bli lite 

olika svagare linjer mellan betygen så att säga”. Annorlunda uttryckt är kunskapskraven 
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för omfattande enligt Robin, och de kan begränsa undervisningen, eftersom det står ”att 

samla information, att tolka och att granska, ibland kanske man samlar information utan 

att granska den”. Kim menar också att otydligheten skapar problem för bedömningen, 

och tillägger relativt skarp kritik: ”Källkritik finns där hela tiden, och ändå är [det] bara 

skrivit i förbifarten, av Skolverket, för att det är tänkt att det ska ingå i allt. Då blir det 

nästan för översiktligt”. Bristen på tydlighet får konsekvenser för Kim och hens 

undervisning: 

Kravet är ju ett av de svårare att få ihop, därför det inte finns så mycket utrymme för det i 

en rapport att diskutera kring källorna. […] Man skriver ju inte metod i ettan till exempel. 

Det finns liksom inget sådant metodkrav, nu har de ju lagt till intervju, observation och 

enkät i centralt innehåll, men det står ju inget om det i kunskapskraven. […] Den 

källkritiska diskussionen blir ju egentligen bara muntlig, det är svårt att få ned den på 

papper. Det är ett av de svårare målen att jobba med rent konkret. (Kim) 

 

Kim uttrycker alltså att det finns en brist på koherens mellan centralt innehåll och 

kunskapskraven, vilket får som effekt att hen inte ser det möjligt att bedöma källkritik 

skriftligt. Kim förtydligar här problematiken: ”Konkret i uppgifter är det ju svårt 

liksom, det enda jag ser då i en inlämnad rapport är ju deras källförteckning. Och då gör 

jag ju anmärkningar om de använt för mycket Wikipedia, Flashback eller något annat 

småtveksamt”. Denna tydliga kritik mot styrdokumenten och bedömningssvårighet som 

Kim upplever, är hen ensam om bland informanterna, vilket också gör utsagan till en 

ytterlighet i utfallsrummet av uppfattningar. 

Även om Alex menar att källkritik omnämns otydligt i centralt innehåll som också 

Kim påpekade, så är hens resonemang övervägande positivt om styrdokumenten. För 

hen är kunskapskraven tydliga och ”i ämnets innehåll så finns det ju ganska väl 

framskrivit, att man ska reflektera”. Morgan instämmer och säger: ”Där står det ju 

tydligt att man ska reflektera över sina källor. Det är ju ett av [målen], så det är rätt lätt 

att få in det så”. Robin menar att hen får stöd från styrdokumenten i vad hen förväntas 

göra och sätter sedan fingret på en problematik med styrdokumentsformuleringar: 

Det är ju alltid svårt, för man vill kanske ha väldigt tydliga riktlinjer, samtidigt vill man ju 

ha frihet, och när det gäller källkritik så tror jag ju att man verkligen vill ha frihet för att det 

händer ju saker som man vill använda och då vill man ju kunna göra det utifrån vad som är 

aktuellt. (Robin) 

 

Friheten som Robin eftersträvar är också något som Morgan vill ha, eftersom det 

möjliggör att ”man kan vara källkritisk på olika sätt, mot sin metod, mot det man läser, 

mot de man intervjuar. Så man kan ju anpassa det till de momenten man jobbar mot”. 

Gällande informanternas resonemang om styrdokumenten synliggörs ett relativt brett 

utfallsrum, där Kim får representera en ytterlighet, medan Morgan en annan eftersom 

hen inte nämner något negativt om styrdokumenten. Friutrymmet som existerar på 



  
 

24 

lärarnas transformeringsarena får i detta avseende till största del sägas vara 

undervisningen till gagn, även om Kim gärna sett tydligare riktlinjer. 

Förkunskaperna som eleverna har när de börjar kursen Samhällskunskap 1b är 

varierande enligt samtliga informanter. Alex påtalar att hen ”nog tycker att det känns 

som om det har blivit mer fokus på källkritik. Kanske läroplanen från 2011 har satt sig 

nu under några år och den har ju liknande inslag i grundskolan att det skapat 

medvetenhet även där”. Ett förkunskapsproblem påtalar dock Robin genom bristande 

allmänbildning, som blir ett problem för de källkritiska förmågorna: 

Är man dåligt allmänbildad så kan det vara väldigt svårt att avgöra vad [vilken källa] som 

kan vara bra och dåligt. […] Man kanske inte riktigt har med sig det man behöver för att 

kunna föra diskussioner, man behöver kanske veta lite grunder om politiska partier, 

offentliga personer, vilket i och för sig är ett samhällskunskapsproblem i stort”. (Robin) 

 

Avsaknad av kunskap som omnämns ovan, kan också få konsekvenser enligt Robin: 

”Det är svårt att värdera om man inte vet någonting, det är ju lättare och bli lurad om 

man inte har någon koll”. Robin berättar även om ett exempel där några elever hade 

redovisning och hänvisade till fackförbundet Unionen. Problemet var att de inte visste 

vad Unionen var, vilket enligt Robin ”kunde varit precis vad som helst”. Robin 

fortsätter: ”Det kan ju vara på nivån att jag inte vet vad fackförbund är, och då hjälper 

det inte om jag kollar upp vad Unionen är, det betyder ingenting för mig då”. För Robin 

utmålas alltså kunskapsbrist som ett problem, medan de andra informanterna inte 

nämner detta, vilket gör att utfallsrummet sträcks ut relativt ensidigt i detta fall. 

Utfallsrummet av svårigheter är överlag relativt spretigt, eftersom informanterna 

betonar olika problem med olika emfas. Även Kim har betoning på en svårighet, och 

säger att när ”en åsikt bygger på fakta, då blir det svårt att veta om det är sant eller inte. 

Det är ju det som är det knepiga”. Att skilja på åsikter och fakta kan alltså vara svårt, 

enligt Kim, även om det inte gäller alla elever. Utifrån deras utsagor kan det inte 

generellt påtalas existera bristande källkritiska kunskaper hos eleverna. 

Informanterna diskuterar sökning på internet som en del av källkritiken, eftersom 

detta anger vilka källor som sedan kan utsättas för kritik. Inom detta område är 

utfallsrummet mer gemensamt än tidigare utpekade svårigheter. Kim menar att de har 

problem med sökningen ”för de googlar ju hela meningar, ’vad är europaparlamentet?’ 

De googlar en hel fråga och undrar varför de inte får ett rakt svar”. Kim menar att det 

finns ett problem med att elever använder första träffen på Google, eftersom ”då blir det 

ju fel, de får fel bild, för då har ju Google bestämt sanningen åt dem från början, istället 

för de själva”. Problemen att söka förvånar Morgan, eftersom hen säger ”att de ju är 

uppvuxna med teknik, men när man är i klassrummet så inser man att de inte alls är 
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duktiga på att söka och filtrera”. Alex säger däremot inte att eleverna är dåliga på att 

söka, men är något frustrerad över att ”många elever tror att de gör det lättare för sig 

genom att sitta vid sin dator och söka, som de kanske hade kunnat få hjälp med på ett 

bättre sätt”. Alex indikerar här att eleverna inte verkar utnyttja de resurser som skolan 

erbjuder i form av bibliotek och dess sökhjälp. Problem med sökningar kan även 

påverka lärarna menar Alex, eftersom ”svårigheten är att både hitta rätt material, 

material som tilltalar eleverna och som samtidigt är begripligt och på rätt nivå”. 

Transformeringsarenan utifrån styrdokumentens formuleringar om sökningar är något 

som består av ett brett friutrymme av svårigheter, där Kim och Morgan påpekar att 

elever uppvisar sökbrister, medan Alex påpekar att det även kan innefatta lärarens 

förmåga att finna adekvat material för undervisningen. 

Det utfallsrum av svårigheter som är minst varierande är det som behandlar 

elevernas förståelse av vad källkritik är. Informanterna har något skilda resonemang när 

de förklarar det, men samtliga resonemang kan associeras till en oförståelse inför 

momentet. Kim förklarar: ”Den största utmaningen är ju alltid att få budskapet att få 

fäste. Varför är det så viktigt med källkritik, varför kan vi inte lita på det som skrivs på 

Facebook eller på Instagram, varför ska vi vara källkritiska liksom”. Enligt Kims utsaga 

verkar alltså elever inte förstå poängen med att vara källkritiska, vilken även Morgan 

uppfattar som en svårighet: 

Jag tror de tycker att källkritik är ganska svårt. Många. De tycker liksom, ’vad är det jag 

ska skriva egentligen, jag har ju läst en bok, han är professor i det här ämnet, så han kan ju 

ämnet’. Ja, men varför är det relevant att använda den boken till ditt arbete? Vad är det som 

gör att du använder den? Jag tror att de har lite svårt att förstå. Att vara källkritisk, vad är 

man då, så det upplever jag faktiskt att de ofta tycker är svårt. (Morgan) 

 

Enligt Morgan verkar det råda en stor osäkerhet om vad källkritik egentligen är bra för, 

och vad det ska användas till. Vidare påtalar Alex att ”när man inte talar om att det här 

är en källkritisk uppgift i första hand, då kan en del liksom svälja informationen eller gå 

på första träffen på Google”. I Alex separata källkritiska uppgift verkar det gå bättre för 

eleverna, men citatet indikerar att förståelsen för källkritikens användande inte är 

automatiserad, eftersom de inte är källkritiska om det inte påtalas som en uppgift av 

läraren. Gällande att förstå innebörden av källkritik påpekar Robin att det verkar finnas 

en ganska tydlig missuppfattning hos eleverna: 

De anger ju från början när vi börjar arbetet att en källa är trovärdig om det är ett bra språk 

på den, och den är lite jobbig, för jag kan skriva sjukt bra språk utan att kunna någonting 

om det jag skriver om. […] Eller att någon sida såg seriös ut. Och sen är det också ganska 

vanligt att de anger att de bara jämfört [källan] med andra källor, det är något man får lära 

sig i högstadiet, att om tre källor säger samma, då är det så. (Robin) 
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Här anges det att det inte verkar finnas några utvecklade källkritiska färdigheter bland 

Robins elever, men det ska dock hållas i åtanke att detta inte förtäljer hur väl eleverna 

utvecklas under kursens gång. Utfallsrummet av svårigheter med förståelse för vad 

källkritik faktiskt är verkar alltså vara av relativt unison art, även om Alex inte påpekar 

lika omfattande problematik. Avslutningsvis kan det konstateras att informanterna 

upplever olika svårigheter i att undervisa i och om källkritik, vilket kan sägas 

understödja att ett friutrymme existerar i frågan. Friutrymmets orsaker kan bero på en 

rad olika faktorer vilket också poängteras av informanterna genom deras skilda 

resonemang. Förutom att informanterna är överens om att förståelsen för källkritik är 

bristfällig, framträder inte någon generell bild av något specifikt problem för varken 

styrdokument, lärare eller elever. 

 

5.3 Strategier för kritiskt tänkande 

I följande kapitel kommer det att prövas huruvida informanterna kan sägas företräda 

någon av Hjorts (2014:21–22) tre strategier för att uppnå kritiskt tänkande. Strategierna 

avser generell, infusion och immersion, men detta utesluter inte att lärarna kan tillhöra 

alla strategier. Prövningen sker utifrån deras utsagor om undervisningen. 

Kims undervisningsmetoder kännetecknas av ständig diskussion, och hen ”har 

alltid en dialog om huruvida det går att lita på de här källorna eller inte”. Den ständiga 

dialogen har ett tydligt syfte: 

Att man också gör det till ett praktiskt moment. Så att det inte bara handlar om information; 

’det här är bra källor, det här är inte det’, utan att de också tvingas reflektera: ’Finns den här 

informationen någon annanstans? Kan det styrka detta liksom? Eller kan det inte det och 

vad säger det i så fall?’ (Kim) 

 

För Kim blir det alltså påtagligt att eleverna ska reflektera i förhållande till all 

information de möter. Detta speglar vad källkritik är för Kim, nämligen ”ett 

förhållningssätt egentligen, ett förhållningssätt som man hela tiden måste ha med sig”. 

Den ständiga diskussionen och synen på källkritik som ett förhållningssätt kan också ses 

i hens bedömning av de källkritiska kunskapskraven: 

Bedömningen är ju inte bara, ’här har du en uppgift, och här har du en till, och nu är den 

avslutad’, utan bedömningen är formativ. Man ser till att förflytta sig i klassrummet och 

prata med eleverna, så gör jag jättemycket. ’Varför har du valt den här källan? Varför har 

du inte valt den källan?’ Och så vidare. (Kim) 

 

Bedömningen gentemot källor som ständigt närvarande kännetecknas också av att Kim 

säger att ”kriterierna finns ju alltid med liksom. Om de ska leta efter egna källor, eller 

leta efter fakta, internet använder vi ju mest liksom”. Att kunskapskraven som avser 

källkritik verka ingå i det mesta av Kims undervisning, utesluter inte att det förekommer 
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mer uttryckt i vissa moment: ”Vi pratar om källor under avsnittet om massmedia. Vad 

en trovärdig källa är, vad det är som krävs för trovärdighet, vilka kriterier liksom”. Den 

kritiska reflektionen är viktigt för Kim, genom ”att de också ställer sig tveksamma till 

olika typer av påståenden, som de kan möta, det är ju det man vill ha ut. Att de blir 

kritiska”. Kim undervisning i källkritik har sammantaget som syfte att väcka elevernas 

kritiska tänkande. Den undervisning som Kim delger kan sägas överensstämma med 

Hjorts (2014:21–22) beskrivning av immersionsstrategin. Associationen till denna 

strategi beror på källkritikens närvaro i många olika moment, och undervisningens 

starka prägel av dialog. 

Genom att studera Alex resonemang om undervisning uppstår en bild av något 

varierade undervisningsstrategier för att uppnå kritiskt tänkande. Alex säger att 

källkritik ”hela tiden är att diskutera det man ser och inte ta saker för sanningar, utan att 

medvetandegöra och reflektera. Få eleverna att reflektera kring det de tar in, ’kan detta 

stämma?’”. Samtidigt har hen ett lektionsupplägg där det ingår en separat källkritisk 

uppgift som fokuseras starkt. Alex säger: ”På något sätt diskuterar man det egentligen i 

allt, men det blir mer tydligt i en enskild uppgift där man betonar att nu är det det här 

som är examinationen”. Att källkritik förekommer i de flesta avsnitt, men samtidigt blir 

mer koncentrerat i vissa moment är ett resonemang som upprepas av Alex vid flertal 

tillfällen. 

Vidare beskriver Alex utifrån moment om mänskliga rättigheter, om demokrati 

och diktatur, om styrelseskick i Sverige och om samhällsekonomi hur ett källkritiskt 

perspektiv ständigt är närvarande. Här följer de två senare exemplen: 

Det är klart att källkritik kanske är mindre i vissa avsnitt där man mer renodlat bygger på 

det som står i boken. Såhär styrs Sverige eller samhällsekonomi, där man för att underlätta 

för eleverna håller sig till det som står i boken. […] Man kan diskutera trovärdigheten hos 

boken, och ibland så händer det ju att det finns sakfel i en lärobok, och det kan ju då i sig 

bli något man får diskutera. (Alex) 

 

För att källkritik ska kunna appliceras inom fler delar av det centrala innehållet, bygger 

Alex alltså ut sin undervisning på olika sätt. Alex gör även bredare tolkningar av 

momentet källkritik som i följande exempel: 

Det finns ju också kring argumentation. Hur eleverna argumenterar kring olika saker, det 

kommer ju också in i källkritiken. Och det här med att söka, granska och tolka källor måste 

ju inte bara, det kunskapskravet är ju inte bara om källkritik, utan överhuvudtaget hur de 

hanterar material, argumentationen likaså och att använda sig av lämpliga metoder till 

exempel. (Alex) 

 

Denna bredare tolkning av källkritik gör momentet anpassningsbart för Alex 

undervisning, vilket kan sägas stödja de tankar hen har om att källkritik ständigt 

närvarar. Den separata uppgift Alex har i källkritik gör att hens undervisning blir mer 
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svårplacerad direkt till någon av Hjorts (2014:21–22) strategier. Till skillnad från Kim 

uttrycker Alex tendenser av infusionsstrategier genom resonemangen om sin separata 

uppgift som utgör en given kontext. Däremot kan de bredare resonemangen ändå klart 

placeras inom ramen för immersion. Det senare motiveras av de resonemang som Alex 

ofta uttrycker om skilda moment ur det centrala innehållet, som på olika sätt relateras 

till källkritik. De utbyggda tankarna om hur källkritik kan appliceras tyder på att det mer 

ses som en idé än en färdighet som Hjort (2014:21–22) också förklarar är fallet vid 

immersion. 

Morgans resonemang om undervisningen påminner en del om hur Alex uttrycker 

sig, genom att det förekommer både infusion och immersion. Att källkritik placeras 

inom en given kontext kan för Morgan uttryckas tydligt: ”Jag får nog in i källkritik i… i 

mina fem delkurser kommer det in i alla fall tre delkurser, så att man testar det flera 

gånger”. Noteras här att ordet delkurs avser ett moment i kursen Samhällskunskap 1b. 

Detta skulle kunna innebära att det finns givna kontexter för källkritik, men samtidigt är 

hens resonemang av bredare art. Senare säger hen: 

Man försöker ju prata om källkritik inom allt, tänker jag, vi pratar mycket, försöker ha 

mycket nyheter. Och då vill jag att de ska försöka hitta nyheter, jag vill inte bara att ni säger 

såhär är det, utan varför tror ni att den nyheten kommer, varför tror ni inte att vi får veta 

mer, för det händer ju mycket mer i världen än vad man egentligen får veta. Vem är det 

som väljer vad vi ska läsa, att de är medvetna om att det sker ett val där också. (Morgan) 

 

Morgan säger att källkritik ständigt behandlas, men det verkar kommer till starkare 

uttryck inom vissa moment som exempelvis media. Att det utgör just ett exempel 

framgår av att källkritik också förekommer i andra moment: 

Att man gör olika slags källor, eller på olika sätt. Att man använder källor när de skriver ett 

arbete, att de också ska få in vad det är för slags källor de använder där. Gör de en fält-

undersökning med intervjuer så måste de källkritiskt diskutera de källorna, även mot sin 

metod. Varför denna metod med intervjuer och inte enkäter, varför passade det? (Morgan) 

 

Tanken med att behandla olika slags källor och på olika sätt har vidare ett klart syfte, 

nämligen för att ”det är viktigt att man får in de olika delarna, så att de förstår att 

källkritik är flera olika saker. Inte bara att jag använder här källan för den är bra, utan att 

det är större än så”. För Morgan verkar alltså källkritikens bredd vara viktigt, vilket 

möjliggör att källkritiska aspekter ständigt kan närvara i undervisningen. Huruvida det 

är en framgångsmetod för undervisningen att källkritik integreras i allt är något som 

Morgan uttalar sig om här: 

Vi gör det på olika sätt i olika delkurser, men det är ju svårt. Och jag upplever det faktiskt 

många gånger när man börjar i Samhälle 2 så är det vissa som börjar om på noll. Som 

’amen, vad är källkritik?’ Fast de egentligen gör det, fast de inte tänker på det, det blir: ’oj, 

är det någonting jag gör?’” (Morgan) 
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Utifrån resonemanget kan det alltså förstås att eleverna både verkar börja om från 

början i fortsättningskursen, samtidigt som de undermedvetet bedriver källkritik. Det 

senare förefaller vara precis det som är tanken med immersion enligt Hjort (2014:21–

22)., eftersom de kritiska färdigheterna verkar automatiserade och därmed också gynna 

ett kritiskt förhållningssätt i allmänhet. Det skulle dock kunna önskas en större uttalad 

medvetenhet hos eleverna om deras kritiska förmågor. 

I kapitlet om innehållsdimensionen i lärarnas undervisning nämndes att Morgan 

och Robin har ett gemensamt område för källkritik, nämligen subkultur. Intressant är att 

deras resonemang om sin respektive undervisning i källkritik skiljer sig åt jämfört med 

Hjorts (2014:21–22) strategier, trots att tolkningsgemenskap kan råda eftersom de 

arbetar på samma skola. Där Morgan visade sig företräda immersion, tenderar Robin att 

representera infusionsstrategin. Likt Morgan pratar Robin om olika kontexter för 

källkritik, främst subkulturer och media, men skillnaden ligger i hur deras resonemang 

tar sig uttryck. Robin säger: 

Nu blir det ju att vi väver ihop media och källkritik, och tillsammans tar ju det kanske fem 

veckor skulle jag tro. Och ganska mycket så att man lektion för lektion jobbar med något 

problematiserande, typ en tidningsartikel och diskuterar den. Inte att det är ett längre 

projekt, utan många små saker så att man tar upp olika delar av det här problemet liksom. 

(Robin) 

 

Källkritik verkar alltså utföras under ett kortare avsnitt på fem veckor, och därtill i ett 

område som behandlar subkultur, men också med en problematiserande uppdelning. 

Genom att ta en sak i sänder och gå på djupet tyder resonemanger på infusion. Själva 

arbetsgången förtydligar Robin såhär: 

Det är nog ganska lite föreläsning, det är nog mer arbete. Alltså att de får övningar, det gör 

vi faktiskt inte jätteofta annars, för ganska ofta annars är det ju stoff som ska in, denna gång 

är det liksom inte det, utan ett tänk man är ute efter, och då blir det kanske i större 

utsträckning att man gör övningar som träning egentligen på att se det här. Kanske gå i 

några fällor eller inte göra det, men se att man kunde ha gjort eller vad man ska säga. 

(Robin) 

 

Resonemanget blir ytterligare ett bevis på infusionsstrategin genom påpekanden om 

olikartade övningar som verkar vilja uppmuntra till kritiska reflektioner. Detta blir ett 

exempel på uttryckt undervisning inom en given kontext, som Hjort (2014:115) menar 

är en framgångsfaktor. Att det inte är ett stoff som ska in i detta fall kan vidare sägas 

vara en kritik mot den generella strategin (jmf Hjort, 2014:21–22), eftersom frikopplad 

information i form av stoff avfärdas. Robin fortsätter: 

Det är ju svårt att lära sig källkritik utantill, man måste ju knäcka koder snarare för hur man 

ska tänka. Och om man då lär sig det på ett exempel, så är det något annat man ska fatta på 

nästa exempel och det är inte säkert att det följer med om man inte har tillräckligt bra grund 

att stå på. (Robin) 
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Kritiken mot en undervisning som inriktar sig för centrerat mot ett exempel är talande, 

och kan sägas gälla en generell strategi eftersom det inte säkerställs att färdigheterna 

kan användas på andra exempel än det som behandlas i undervisningen. Robin kan 

alltså sägas företräda strategin om infusion och ta avstånd från en generell strategi (jmf 

Hjort, 2014:21–22). 

Sammanfattningsvis kan det utläsas att Kim och Robin bildar en utsträckning av 

utfallsrummet av undervisningsstrategier, eftersom Kim företräder immersion medan 

Robin representerar infusion. I mellanrummet finns både Alex och Morgan som 

uppvisar tendenser för båda strategierna, men där vågskålen ändå kan sägas väga över 

mot immersion. Angående lärarnas friutrymme är det intressant att Robin och Morgan 

arbetar på samma skola och ibland med samma moment, men ändå uttalar olika 

undervisningsresonemang. Det blir ett bevis på ett existerande friutrymme av 

transformeringsarenan som avser lärarnas undervisningsstrategier. Friutrymmet kan 

vidare också sägas vara relativt sammanhållet informanterna emellan gällande 

undervisning, eftersom det inte finns någon som uppfattar källkritik som ett moment 

som ska läras ut separat enligt en generell strategi. 

 

6 Diskussion 

Utifrån generella önskningar om praxisnära forskning (Skolverket, 2013:8) och 

specifika om undervisning i källkritik (Andersson-Happe, 2016:38) har denna fallstudie 

försökt närma sig skolans arbete med källkritik. Genom inblicken i lärarnas utsagor om 

deras undervisning är förhoppningen att mer kunskap avtäckts om det källkritiska 

området, vilket tidigare forskning inte haft som uttalat intresseområde. 

Det mest centrala momentet för undervisningen inom källkritik har i studien visat 

sig vara upplägg om media, vilket inte är överförbart till tidigare forskning eftersom det 

inte verkar ha varit av forskningsintresse. Detta skulle möjligen kunna bero på att det är 

underförstått att medier är det primära momentet, likt informanten Alex påtalar om att 

media både är en källa och något som innefattar källkritiska aspekter. Vidare påtalas 

vikten av att behandla ett utvecklat informationssamhälle i undervisningen av såväl 

läroplanen (Skolverket, 2011a:7) som tidigare forskning (jmf Francke & Johansson, 

2016:2; Limberg, 2013:67;71; Haider & Sundin, 2016:10). Detta kan sägas 

överensstämma med studiens resultat, eftersom tre av fyra informanter exempelvis 

påtalar att de diskuterar sociala medier och fenomen som fejknyheter och filterbubblor. 

Intressant i sammanhanget är att Robin menar att hen i vissa avseenden tolkat om 
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läroplanens formuleringar om media till att också inbegripa sociala medier, vilket 

överensstämmer med den nyligen presenterade promemorian om ökade krav på 

digitaliseringskunskaper (Regeringskansliet, 2017:1;3). Även om intervjun gjordes strax 

efter regeringskansliets promemoria, är det rimligt att tänka sig att denna 

aktualiseringsprocess pågått under en längre tid. Det visar att lärarnas friutrymme på 

transformeringsarenan kan resultera i den riktning som läroplansformulerare faktiskt 

tänkt sig, men ännu inte hunnit korrigera. Vidare menar menar Kim, Morgan och Alex i 

något olika omfattning att det existerar vissa bekymmer för eleverna att söka 

information, vilket tidigare visats i både kanadensisk kontext (Julien & Barker, 2009:4) 

och svensk (Alexandersson et al, 2007:90). Problemet är att eleverna får fel urval av 

information som de sedan ska skapa kunskap ur med hjälp av källkritik (jmf Thurén, 

2013:250), vilket också är det spår som Kim, Morgan och Alex resonerar om genom att 

elever ibland enbart använder den första träffen på Google. 

Att arbeta med källkritik utifrån samhällsfrågor påtalar lärare i både Lindmarks 

(2013:97:101) och Olssons (2016:214–215) studier som en fruktsam metod, och detta 

motsvaras i studien av att Kim och Alex nämner att de arbetar med debattartiklar. 

Däremot är Alex den enda informanten som direkt påtalar olika samhällsfrågor som 

inkörsport till att diskutera och synliggöra källkritiska aspekter. Inom detta område 

finns det alltså relativt svag koherens med tidigare forskning, eftersom samhällsfrågor 

som fenomen för källkritik inte blir tydligare uttalat av informanterna. 

Att elever uppvisar brister i källkritik beroende på personlig mognad, eller att 

undervisningen inte kan korrigera dessa brister (jmf Limberg & Folkessons, 2006:65–

66) är inte något som framkommer i denna studie. Förvisso påtalas svårigheter för 

eleverna, men dessa kopplas inte av lärarna samman med individens utveckling eller att 

källkritik i vissa fall skulle vara omöjligt att lära ut. En svårighet som påtalats vid 

flertalet tillfällen i tidigare forskning gäller förkunskaper och allmänbildning (jmf 

Alexandersson et al 2007:90; Francke & Hanell, 2014:54; Hjort, 2014:63;104–105). I 

detta avseende är utfallsrummet av informanternas uppfattningar brett, eftersom Alex 

menar att tydligare läroplansformuleringar sedan 2011 givit positiva resultat för 

källkritisk kunskap, medan Robin menar att det råder ett allmänt kunskapsproblem hos 

elever som påverkar deras förmåga att värdera källor. Sammantaget framträder ingen 

unison bild av att förkunskaper i källkritik eller allmänna kunskaper skulle vara ett 

särdeles stort problem i skolverksamheten. 
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En relativt gemensam bild som framträder i lärarnas utsagor gäller att elever 

verkar ha svårt att förstå källkritikens syfte eller dess definition. I detta avseende är det 

frestande att påtala bristande undervisning som orsak till sådana bekymmer, men det 

förefaller inte vara möjligt utifrån lärarnas resonemang. Francke & Sundin (2012:153) 

påtalar att lärare har en ytlig syn på källkritik och godkänner svaga källkritiska 

resonemang, men i studien framkommer snarare en motsatt bild. Resonemangen om 

källkritiska uppgifter och frågor till eleverna är påtagligt utvecklade, och de svårigheter 

som nämns kopplas snarare samman med vad de har med sig när de börjar på 

gymnasiet. I ett av Kims resonemang påtalas däremot att hen gör anmärkningar på 

elevarbeten som använt källor som Wikipedia eller Flashback för mycket, vilket är 

intressant eftersom det tenderar att anspela på att avsändaren är mer intressant än 

innehållet ur ett källkritiskt perspektiv vilket tidigare forskning belyst som ett problem 

(Julien & Barker, 2009:4; Limberg et al, 2008:87). Att lärare tenderar att värdera vissa 

källor högre än andra har på ett omfattande sätt visats i tidigare forskning
1
, men i denna 

studie är sådana resonemang inte särskilt framträdande. När lärarna väljer att inte säga 

om de på förhand tillmäter vissa källor mer trovärdighet än andra kan det däremot vara 

något som talar mot den tidigare forskningen på området. Detta är dock en slutsats som 

är svår att definitivt dra, eftersom de inte uttryckligen uttalar sig i detta sammanhang. 

Utifrån Kims nämnda resonemang om Wikipedia skulle det exempelvis kunna sägas 

implicit existera källor som har högre trovärdighet, även om det inte uttalas vilka dessa 

skulle vara. 

Angående friutrymmet utifrån styrdokumenten har Florin Sädbom (2015:20) och 

Karlefjärd (2011:108) visat upp olika sidor av hur samhällskunskapslärarna tolkar 

läroplansformuleringarna. Genom detaljstuderingen av källkritik kan denna studie sägas 

styrka Karlefjärds (2011:108) resultat om att det verkar råda en tyst diskurs i 

samhällskunskapsämnet i stort. Den samstämmighet som Karlefjärd fann i resonemang i 

hela ämnet, framträder alltså även i ett detaljmoment som källkritik, eftersom 

informanterna kombinerar momentet med relativt liknande innehåll och sätt att 

undervisa. Däremot råder det inte lika stor koherens gällande hur bra läroplans-

formuleringarna är, genom att Morgan inte uttrycker något negativt alls, medan Kim 

                                                 
1
 Alexandersson et al (2007:91) om att källkritik enbart ska bedrivas mot internetkällor, Olsson 

(2016:205) om att etablerade nyhetskällor är mer värda, Gärdén (2010:159) om uppdelning av olika typer 

av information, Williams & Coles, 2007:825–826) om lärares benägenhet att inte vara källkritiska mot 

betrodda källor, Francke & Sundin (2011:152) om att källor är trovärdiga om de kommer från erkända 

samhällsinstitutioner eller rekommenderas av lärare, Eriksson (2015:43–44) om utebliven kritik gentemot 

läromedel. 
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riktar skarp kritik gentemot formuleringarna. Kims kritik får anses allvarlig, eftersom 

den påverkar såväl hens undervisningssätt som examinationsform. Kritiken kan dock 

nyanseras, eftersom den riktas mot områden som generellt inte omnämns i läroplanen 

(Skolverket, 2011a). Undervisningssätt och uppbyggnad av examinationer är inte något 

Skolverkets detaljstyr i något ämne, utan detta anses vara upp till läraren själv att avgöra 

mot bakgrund av utbildning och professionsbas. Detta borde alltså inte hindra Kim från 

att examinera källkritik skriftligt, även om hen uttrycker det. 

Utifrån att tre av lärarna uttrycker utsagor om att deras undervisning i och om 

källkritik är genomgående och analyseras i enlighet med strategier om immersion (jmf 

Hjort, 2014:21–22) kan detta sägas utmana Limberg & Folkessons (2006:70) resultat 

om outvecklad undervisning. Däremot kan det inte helt avfärdas att undervisningen som 

presenteras i studien faktiskt är mer utvecklad, eftersom studien inriktar sig mot 

transformeringsarenan av uppfattningar och inte realiseringsarenan gällande faktisk 

undervisning (jmf Linde, 2006:63–64). Att tre av fyra lärare kan anses bedriva strategier 

om immersion kan sägas överensstämma med Limbergs (2013:73) resultat om att lärare 

lyckas bättre med sin undervisning om de har resonerande och utmanande frågor. 

Genom att sådana frågor ständigt uppmärksammas tenderar också det vara troligt att ett 

kritiskt ifrågasättande framträder hos eleverna, vilket överensstämmer med vad en 

lärares utsaga i Olssons (2016:283–284) studie gör gällande. Detta möjliggör att elever 

blir benägna att ifrågasätta samhällsfenomen och förgivettagna slutsatser (2016). Att 

informanterna kan sägas bedriva immersionsstrategier kan vidare sägas bekräfta tidigare 

forskning (Francke & Johansson, 2016:7, Francke & Sundin, 2016:9; Öberg 2017:171) 

om att genomgående integrera källkritik i undervisningen. Detta är också något som 

Skolinspektionen (2013:19) önskar med undervisningen i källkritik. 

Att Robin bedriver infusionsstrategier i sin undervisning i källkritik, och därmed 

undervisar momentet inom givna och tydliga kontexter behöver inte anses vara ett 

problem, bara för att det inte når Skolinspektionens nämnda önskan. Detta stämmer 

nämligen väl överens med vad Alexandersson et al (2007:91;114–115) finner, det vill 

säga att det kan vara lättare att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt utifrån konkreta 

exempel i relevanta ämnesområden och med hjälp av en aktiv lärargärning. Vidare 

framkommer det inte några utsagor i studien om att det förekommer övergripande och 

djupgående temarbeten om källkritik (jmf Francke & Johansson, 2016:8;10). Inte heller 

kan spår av Olin-Schellers (2015:210;215) resultat om autenticitet och projektbaserade 

tillvägagångssätt sägas framträda i lärarnas utsagor. Däremot kan den aktuella prägel 
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som lärarna menar finns i källkritik genom exempelvis filterbubblor och sociala medier 

sägas styrka autenticiteten, eftersom det är något bekant och aktuellt för eleverna. 

Prövningen av Hjorts (2014:21–22) strategier visade sig fungera i sammanhanget, 

eftersom informanternas undervisningsresonemang på ett begripligt sätt kunde relateras 

till olika strategier. Huruvida de faktiskt representerar en viss strategi är dock inte enkelt 

att avgöra, eftersom det kan finnas anledningar såsom exempelvis alternativa 

uttryckssätt och underförstådd kommunikation som inte nått fram i intervjun. Detta kan 

ha inneburit att en informants ord i ett visst sammanhang och med vissa gester 

egentligen kan ha gjorts i syfte för att hen menade någonting annat än det som sades. 

Analysen tog inte hänsyn till sådan icke-verbal kommunikation, utan grunden till 

analysen består av informanternas egna ord. 

Avslutningsvis kan det konstateras att denna fallstudie besvarat sitt syfte genom 

att ge en unik inblick i fyra lärares undervisningsresonemang angående momentet 

källkritik. I informanternas djupgående resonemang visar det sig att utfallsrummet av 

uppfattningar om undervisningen i vissa fall kan sägas vara utsträckt, medan det i andra 

fall är relativt sammanhållet. Trots de stundtals skilda uppfattningarna i studien kan 

informanternas process på transformeringsarenan inte sägas vara varierande till den grad 

att ett sådant friutrymme skulle riskera en likvärdighetsproblematik. 

 

6.1 Vidare forskning 

Eftersom studiens inriktning behandlar vad lärare gör på transformeringsarenan kan det 

inte besvaras huruvida lärarnas resonemang faktiskt omsätts till praktik. Detta innebär 

att lärarnas utsagor skulle kunna vara något annat än vad som faktiskt händer i 

lektionssalen, och detta vore intressant att fortsätta undersöka. Genom lektions-

observationer som fokuserar källkritik och ett teoretiskt ramverk med realiseringsarenan 

(jmf Linde:2006:63–64) i centrum skulle undervisningen i källkritik ytterligare kunna 

synliggöras. En sådan studie skulle kunna avgöra huruvida resonemang som finns här 

eller i andra studier faktiskt blir realiserade. 

Utifrån de fyra informanterna som finns i studien dras slutsatsen att det inte verkar 

råda någon likvärdighetsproblematik angående momentet källkritik. För att definitivt 

utreda likvärdigheten hade det varit önskvärt med fler, eller större studier inom ämnet. 

Dessa hade kunnat ha Hjorts (2014:21–22) strategier i fokus, för att kunna se tydliga 

drag av hur lärare ser på utveckling av kritiskt tänkande inom momentet källkritik.
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 Personliga uppvärmningsfrågor 

a. Hur länge har du arbetat som lärare? 

b. Vilka fler ämnen undervisar du i eller har gjort? 

i. I hur många år har du arbetat med samhällskunskap? 

c. I vilka kurser har du varit verksam och i vilka är du nu verksam? 

d. Beskriv vad källkritik är för dig. 

 Ämnesspecifika frågor 

a. Vad anser du om källkritikens plats i samhällskunskapsundervisningen? 

b. Varför är källkritik viktigt? 

c. Om du tänker på formuleringarna i styrdokumenten – vad ger dessa för 

möjligheter eller begränsningar för dig? 

i. Hur representerade blir styrdokumentens formuleringar i din 

faktiska undervisning, dvs hur kommer dessa till uttryck? 

d. Kan du ge något eller några exempel på hur du undervisar i källkritik? 

i. Vilka andra delar av centralt innehåll kombinerar du med den 

källkritiska förmågan? Eller kunskapskrav testar du tillsammans 

med källkritik?  

ii. Hur detaljerad/utvecklad är din undervisning i källkritik? 

1. Tänker på källkritiska aspekter, association till historia, 

och den aktuella bilden av sociala medier/sökmotorer. 

2. Angående sökmotorer – Att dessa filtrerar elevens 

sökningar. Något du eller dina elever är medvetna om? 

iii. Litteratur, filmer, modeller, tankekartor, eller vad använder du för 

resurser/material? 

e. Gällande moment som innehåller källkritik, samarbetar du med några 

andra ämnen?  

i. Vilka? Hur?  

f. Kan du ge exempel på hur ett arbetsområde inom källkritik kan vara 

uppbyggt? Berätta fritt om omfång, gruppindelningar, undervisningstyp, 

hur du når mål, syftes- och kunskapskrav.  

i. Hur examinerar du oftast? 

g. Varför undervisar du som du gör i just källkritik?  



  
 

II 

i. Är det några undervisningsmetoder som du anser dig bedriva? 

ii. Vilka faktorer styr ditt val av undervisningsmetod? 

h. Vilka är dina erfarenheter av elevers intresse för källkritik? Berätta och 

ge gärna exempel. 

i. Hur upplever du att deras förkunskaper är? 

i. Vilka är möjligheterna med att undervisa i och om källkritik? 

i. Varför? 

j. Vilka är svårigheterna/utmaningarna/hindrena med att undervisa i och 

om källkritik? 

i. Varför? 

 Avslutning 

a. Vad vill du att dina elever har lärt sig gällande källkritik när de är klara 

med kursen Samhällskunskap 1b? 

b. Slutligen, är det något du känner inte har framkommit i denna intervju 

som du tänker på i förhållande till källkritik? 

i. Vad och varför är det viktigt? 


