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Abstrakt 
Syftet med undersökningen är att studera hur den tolkade läroplanen förhåller sig till den 

avsedda läroplanen om källkritik i svenska för årskurs 4–6. För att uppnå studiens syfte 

analyseras de delar av förarbeten och läroplanen för grundskolan som behandlar 

undervisning i källkritik för årskurs 4–6 samt sex intervjuer med grundskolelärare. Av 

resultatet framgår att eleverna inte får arbeta tillräckligt med källkritik i svenska trots att 

källkritiken är ett uttalat mål i den avsedda läroplanen. Samtliga lärare poängterar 

fördelarna med att arbeta ämnesövergripande i källkritik men nämner samtidigt att det 

inte alltid finns tid till det. Två lärare har svårt att bedöma eleverna, eftersom de inte har 

tillräckligt med underlag. Lärarna har olika kunskaper om och utbildning i källkritik, 

vilket kan påverka elevernas lärande. Studien belyser att undervisning i källkritik för 

årskurs 4–6 får en undanskymd roll i svenskämnet, vilket är ett resultat av sådana 

ramfaktorer som tid och resurser. Genom att identifiera ramfaktorerna är studiens 

förhoppning att bidra med kunskap om förutsättningar för undervisningen i källkritik för 

den aktuella åldersgruppen och lägga grund för fortsatt didaktiskt utvecklingsarbete på 

olika läroplansnivåer. 

 

Nyckelord 
Källkritik, kritiska perspektiv, årskurs 4–6, undervisning, svenska. 
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1 Inledning 
Skolan blir mer digitaliserad och eleverna har fler möjligheter att söka information på internet. 

Eleverna har därför ett större behov av att kunna tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt. I 

skolans uppdrag står det att skolan ska ge eleverna förutsättningar att klara sig i en värld som 

är mer digitaliserad och har ett större informationsflöde (Skolverket 2017). Hösten 2018 träder 

en reviderad version av läroplanen i kraft och i den blir källkritiken mer omfattande. 

Forskningen om källkritik i årskurs 4–6 är begränsad. Flera studier har gjorts på äldre 

elever, troligtvis för det har varit mer relevant att undersöka äldre elever eftersom källkritiken 

inte haft en stor roll i 4–6 undervisningen tidigare. 

Lärarna får en allt viktigare roll när det kommer till att förmedla ett källkritiskt 

förhållningssätt (Brante & Lund 2017:5). När Skolverket (2009) undersökte hur lärarna 

arbetade med källkritik var det 66 % som tyckte att de inte hade fått tillräcklig utbildning om 

hur det går att arbeta med källkritik. Brante (2009) menar att om lärare inte har tillräcklig 

utbildning så är det något som i slutändan drabbar elever när de ska studera på en högre nivå 

och då saknar kunskapen och verktygen för att värdera tillförlitligheten på information. 

I föreliggande studie jämförs den avsedda läroplanen och den tolkade läroplanen 

(adapterat efter Goodlad 1979; Ledman 2015). Till den avsedda läroplanen räknas gällande 

styrdokument och förarbeten till gällande styrdokument och den tolkade läroplanen är lärares 

tolkningar av styrdokumenten samt deras planerade undervisning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att studera hur den tolkade läroplanen förhåller sig till den 

avsedda läroplanen om källkritik i svenska för årskurs 4–6. 

 

• Vad säger den avsedda läroplanen om källkritik?  

• Hur förhåller sig den tolkade läroplanen till den avsedda läroplanen beträffande 

källkritik? 

 

2 Bakgrund 
Under (2.1) presenteras studiens teoretiska utgångspunkt och i (2.2) förklaras källkritiken som 

begrepp. I (2.3) redovisas tidigare forskning om hur elever ser på källkritik och vilka metoder 

som kan användas för undervisning i källkritik.  
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2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studien bygger på en läroplansteoretisk teori som används för att tolka gällande styrdokument 

och skapa förståelse för styrdokumenten. För att dela upp läroplanen används Goodlads 

läroplansnivåer: den ideologiska, den formella, den uppfattade, den operationaliserade, och den 

upplevda läroplanen (Goodlad 1979).  

Den ideologiska läroplanen influeras av politisk styrning och forskningsidéer. Här 

uttrycks olika idéer för vad som är den viktigaste informationen att föra vidare. Förarbeten till 

läroplaner räknas också till den ideologiska läroplanen (Eklund 2001). För att kunna få fram 

en formell läroplan krävs att det sker kompromisser mellan de olika idéerna som framkom i 

förarbetena. Den kunskap och de förhållningssätt som anses viktigast att föra vidare kommer 

att visas i den formella läroplanen (Lindensjö, Lundgren 2000; Eklund 2001). Den formella 

läroplanen är således det officiellt godkända dokumentet skolan förhåller sig till (Eklund 2001). 

I den formella läroplanen ingår även timplaner, kursplaner och lokala arbetsplaner vilka även 

kan ses som ramfaktorer för vad som ska undervisas i skolan (Dahllöf 1999). Ramfaktorer är 

de dokument som lärare ska förhålla sig till och påverkar med vad och hur skolor arbetar. Även 

det kulturella arvet så som undervisningstraditoner kan påverka skolans arbetssätt (Lindensjö 

och Lundgren 2000). Studien fokuserar på de delar av den ideologiska och formella läroplanen 

som behandlar källkritik.  

Den uppfattade läroplanen är tolkningar av den formella läroplanen. Studien kommer att 

endast fokusera på lärarnas uppfattningar och tolkningar av de avsnitt som behandlar källkritik 

i läroplanen. I studien bortser vi från kommuner och rektorers tolkningar. Kommunen har ofta 

en egen tolkning av läroplanen och skolplanen brukar vara utformad utifrån den tolkningen. 

Innan skolplanen utformas brukar en ”förtolkning” göras där man samlar in rektorers och 

lärares tolkningar. Föräldrar kan också tolka läroplanen och ha synpunkter på hur skolans 

undervisning kan se ut (Eklund 2001). 

Den operationaliserade läroplanen är lärarens tolkningar av kursplanen och hur hen 

utformar undervisningen efter den. Här spelar faktorer som läromedel, tekniska hjälpmedel och 

resurser roll, något som kan ses som ramfaktorer (Dahllöf 1999). Olika läromedel kan erbjuda 

olika tolkningar av läroplanen men även samma läromedel kan tolkas olika, vilket gör att 

undervisningen kan variera från lärare till lärare. Tillgången på tekniska hjälpmedel som 

datorer och surfplattor kan påverka hur läraren väljer att utforma sin undervisning och vad hen 

väljer att prioritera (Eklund 2001).  
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Den upplevda läroplanen är hur elever uppfattar både lärarens undervisning och den formella 

läroplanen, vilka mål eleverna anser vara relevanta för deras utbildning och vad de lär sig av 

undervisningen utifrån läroplanens mål. 

I tabellen nedan visas hur studien grupperar Goodlads (1979) läroplansnivåer. Vi har 

också valt att använda egna begrepp för studien, den avsedda läroplanen och den tolkade 

läroplanen.  

 

Tabell 1. Gruppering av läroplansnivåer 

Goodlads nivåer Studiens begrepp 

Den ideologiska läroplanen 

Den formella läroplanen 

Den avsedda läroplanen 

Den operationaliserade läroplanen 

Den uppfattade läroplanen  

 

Den tolkade läroplanen  

 

 

Tabell 1 visar hur studien grupperar de olika läroplansnivåerna. Två av nivåerna används för 

att gruppera styrdokumenten och dessa är: ideologiska läroplanen och den formella läroplanen. 

I studien behandlas de två ovanstående nivåerna gemensamt och beskrivs med Ledmans (2015) 

begrepp den avsedda läroplanen. Studien fokuserar på de delar av den avsedda läroplanen som 

behandlar källkritik. De två nivåer som berör lärarens uppfattade planering är den 

operationaliserade läroplanen och den uppfattade läroplanen. I studien används dessa 

gemensamt och benämns med namnet den tolkade läroplanen. Studien fokuserar på de delar av 

den tolkade läroplanen som behandlar källkritik. 

 Ramfaktorerna för den avsedda och den tolkade läroplanen skiljer sig åt. Den avsedda 

läroplanens ramfaktorer omfattar styrdokument, timplan och lokala arbetsplaner, medan den 

tolkade läroplanens ramfaktorer omfattar läromedel, tekniska hjälpmedel, resurser och tid.  

 

2.2 Källkritik som begrepp 

Källkritik är att bedöma tillförlitligheten av en källa (Thurén 2013). Källkritiken går att spåra 

långt tillbaka i tiden men tog fart på 1600-talet och har sedan utvecklats till den källkritiken vi 

har idag. Idag har källkritiken fyra kriterier: äkthet, tidsamband, oberoende och tendensfrihet 

(Nyberg 2014). Äkthet är om källan är äkta eller om det är en omskrivning eller förfalskning. 



  
 

6 

För att källan ska vara tillförlitlig behöver man bevisa dess äkthet. Ibland görs det små 

ändringar som kan få stor inverkan (Alexandersson 2016:9). Tidssambandet är hur lång tid det 

har gått sedan händelsen ägt rum. Om det har gått en längre tid är risken att historien ändrats 

och därmed blir inte informationen lika tillförlitlig (Alexandersson 2016:9). Det tredje kriteriet 

är oberoende vilket betyder att källan ska kunna stå för sig själv och inte vara ett citat från en 

annan källa. Att hitta flera källor som berättar liknande historia om samma händelse ökar 

tillförlitligheten (Thurén 2013:7–8). Det sista kriteriet är tendensfrihet som innebär att källan 

inte ska ha politiska eller ekonomiska intressen. Information får inte vridas för att gynna en 

part i frågan (Alexandersson 2016:9). 

 

2.3 Tidigare forskning 

Enligt Skolverkets undersökning känner varannan elev i årskurs 4–6 att de har bra kunskaper i 

hur de ska värdera informationen som de finner på internet (Skolverket 2016). I en 

undersökning frågar man elever om hur ofta källkritik diskuteras i skolan och hur elever ska 

göra för att ta reda på vad som är sant eller falskt. 18 % av elever i mellanstadiet anser att de 

diskuterar källkritik varje vecka; 89 % svarar att de gör det någon gång (Alexandersson 

2016:41). Forskning visar att elever kan ha svårt att avgöra om källor är tillförlitliga. När elever 

avgör tillförlitligheten på olika källor utgår de ofta från textens utformning istället för att 

fokusera på avsändare, publikationsdatum och vad som står i texten (Bråten 2009). Därför är 

det viktigt att läraren undervisar strategier för att undersöka tillförlitligheten av information 

(Braasch 2009).  

 Lässtrategier är en av de metoder lärare kan undervisa för att elever ska utveckla ett 

källkritiskt förhållningssätt (Goldman m.fl. 2012:376). Effektiva lässtrategier är något som 

goda läsare ofta utvecklat till skillnad från svaga läsare. Vilka lässtrategier elever använder 

påverkar i slutändan vilken information de kan tillgodogöra sig och hur bra de kan granska 

tillförlitligheten på källor (Goldman m.fl. 2012:376). Att använda flera olika källor är något 

som elever har svårt för (Britt & Rouet 2012:280–286). Elever väljer ofta en källa som grund 

för då behöver inte informationen granskas eller jämföras med andra källor. Två faktorer som 

är relevanta för att använda flera olika källor är att elever behöver ha grundfakta om fenomenet 

och kunskap om vilket syfte insamlingen av informationen görs i (Britt & Rouet 2012:280–

286). Elever behöver få exempel och uppgifter för att utveckla ett bra källkritiskt 

förhållningssätt (Norlund, 2009:175–186).  
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 Enligt Skolverkets (2016:10) rapport undervisar en fjärdedel av lärare i grundskolan inte 

i källkritik på internet. Betygskriterierna är utformade så att eleverna ska prioritera 

referenshantering och användandet av pålitliga källor. De kan tro att det är viktigare att referera 

än att tolka informationen (Brante 2009). Detta är en företeelse som visar sig när Kim & 

Hannafin (2016) undersöker elevers strategier för att granska information. Eleverna som får 

informationen i bokform blir mindre kritiska till avsändare och informationen än de som får 

informationen via internetbaserade verktyg. Det är viktigt att lära eleverna att granska all 

information (Kim & Hannafin 2016).  

 Eklöf (2012) gjorde en undersökning som visade att lärare var medvetna om 

problematiken angående undervisning av källkritik på internet, samtidigt var lärarna 

självkritiska till hur de använt sig av eller behandlat ämnet. Eklöf (2012) fann en skillnad 

mellan lärares och elevers syn på internet. Elever ansåg att de hade mer förståelse för internet 

och dess hantering än vad lärare ansåg. 

 En studie som gjorts visade att flera elever i årskurs 4 trodde att allt på internet var sant. 

Vissa elever i studien hade dock uppfattningen om att alla faktasidor var trovärdiga medan 

chattsidor hade lägre trovärdighet (Enochsson 2007). 

 För att underlätta internetanvändningen kan skolan ha utarbetade regler eller 

förhållningssätt angående användningen av internet både i undervisningen men också under 

enskilda arbeten (Truedson 2000). Reglerna kan visa vad både skolan och läraren står för och 

på så vis signalera hur elever kan förhålla sig till information som de möter på internet. 

Reglerna kan vara grunden till diskussioner gällande elevers förhållningssätt till internet 

(Truedson 2000). 

 

3 Metod 
Under metodval (3.1) förklaras vilka metoder som valts för att samla in data. Under urval (3.2)  

visar vi vilka urvalsmetoder vi använder och varför de är relevanta för vår studie. Vi presenterar 

kort hur genomförandet av intervjuerna gått till (3.3). I (3.4) diskuterar vi de metoder som 

används för att analysera både dokument och intervju. I metod och materialkritik (3.5)  

diskuterar vi studiens validitet, reliabilitet och relaterbarhet. 
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3.1 Metodval 

För att få svar på studiens första frågeställning användes en dokumentanalys på ett av 

Skolverkets förarbeten till LGR 11 som behandlar källkritik och de delar i styrdokumenten som 

behandlar källkritik. Dokumentanalysen av den avsedda läroplanen ligger till grund för att 

kunna besvara studiens andra frågeställning där vi även använde semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att ordningsföljden på frågorna är flexibel. Intervjun är 

uppbyggd kring en intervjuguide med olika ämnen som ska diskuteras. Lärare som intervjuas 

styr i vilken ordning ämnena tas upp (Denscombe 2016:266). Med hjälp av intervjuerna fick vi 

en bild av den tolkade läroplanen. Dokumentanalysen ligger sedan till grund för tolkningen av 

den tolkade läroplanen. För att få fram ett resultat utifrån våra frågeställningar behövde vi 

samla in kvalitativa data och använda de forskningsmetoder som är kopplade till kvalitativ 

forskning så som dokumentanalys och intervju (Denscombe 2016:157–176).  

 

3.2 Urval 

Urvalet av dokument som analyserades begränsades till läroplanens delar som behandlar 

källkritik och ett förarbete till läroplanen. Rapporten gjordes 2009 och handlar om redovisning 

av uppdraget att bedöma verksamheters och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IT-

användningen inom förskola, skola och vuxenutbildning.  

Via Skolverkets databas för rapporter och förarbeten har vi sökt på källkritik, käll, gransk 

och krit. I studien valdes sökningar på källkritik och käll då begreppet är genomgående för hela 

studien. Källkritik framställs ibland som granskning av fakta och därför valdes även sökningar 

på gransk. Sökningar på krit gjordes på grund av att då innefattas alla böjningsformer av kritisk. 

Urvalet av respondenter till studien gjordes med hjälp av två olika urvalsmetoder. Den 

första urvalsmetoden var bekvämlighetsurval (Denscombe 2016). Lärare som vi hade en 

relation till antingen tidigare handledare eller deras kollegor kontaktades. Den andra metoden 

som användes var ändamålsenligt urval (Denscombe 2016). Kravet på respondenterna var att 

de skulle vara behöriga lärare i svenska för årskurs 4–6 och arbetat i minst tio år. I studien har 

deltagarna fått fiktiva namn för att skydda deras identitet och uppfylla konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2012). I Tabell 2 sammanställs uppgifterna om deltagarna. 
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Tabell 2. Information om deltagarna 

Namn Yrkeserfarenhet Behörighet 

årskurs 

Behörighet i 

svenska 

Kalle Cirka 10 år Åk 1–7 Ja 

Lisa Cirka 40 år  Åk 1–7 Ja 

Per  Cirka 15 år Åk 4–9 Ja 

Anna  Cirka 20 år Åk 1–7 Ja 

Sara Cirka 20 år Åk 4–9 Ja 

Emma Cirka 30 år Åk 1–7 Ja 

 

3.3 Genomförande av intervju 

Vi skickade ut vårt informationsbrev (se bilaga 1) till lärare med behörighet i svenska för att 

se vilka som var intresserade och samtidigt kort informera om vår studie.  När lärarna tackat ja 

kontaktades läraren igen för att bestämma tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer tog 

ca 20–30 minuter per lärare och gjordes i de flesta fall på lärarens arbetsplats för att lärarna 

skulle känna sig trygga. Lärarna fick skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 1) för att vi 

skulle säkerställa att de förstod vad studien handlade om samt att Vetenskapsrådets (2012) krav 

följdes.  

Intervjuerna handlade om lärarens egen undervisning i källkritik och hur läraren ser på 

kursplanens mål gällande källkritik. För att underlätta vår analys av intervjuerna spelades 

samtliga in för att ge oss en möjlighet att lyssna på intervjuerna efter inspelningen. När vi 

skapade intervjuguiden (se bilaga 2) utgick vi från Kvales (2014:176–178) typer av 

intervjufrågor. Vi började med inledande frågor till exempel angående yrkeserfarenhet och 

vilken utbildning respondenten har. Vi fortsatte sedan med direkta och sonderande frågor som 

inriktade sig på lärarens syn på källkritik samt hens undervisning i källkritik där de fick 

möjligheten att bygga ut svaren och ge flera exempel.  

 

3.4 Analysmetoder 

För att analysera studiens insamlade data gjordes en didaktisk läroplansanalys (jfr. Wahlström 

2016:204–205). Metoden bygger på att ett kunskapsområde väljs ut och i detta fall blev det 

källkritik för att sedan undersöka läroplanen och förarbeten. Undersökningen gick ut på att det 

ställdes flera olika frågor till de stycken som valts ut. De frågor som ställdes i studien var: Vad 
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syftar målen och innehållet i källkritik till på lång respektive kort sikt? Synen på vilka 

kunskaper som anses viktigt när det gäller källkritik? Synen på lärarens uppgift och roll 

angående källkritik? Vilken roll spelar detta innehåll när det gäller skolans överordnade 

målsättningar om källkritik? (Wahlström 2015:205). Dessa frågor hjälper till att besvara 

studiens första frågeställning och tolka den avsedda läroplanen. Läroplansanalysen har 

tematiserats för att idientifiera viktiga teman. De teman som hittades ligger sedan till grund för 

analysen av den tolkade läroplanen.  

Intervjuerna har transkriberats med hjälp av Norrbys (2014:100) bastranskription. 

Intervjuerna analyserades med hjälp av Hargreaves metod som beskrivs i Kvales bok Den 

kvalitativa forskningsintervjun (2010:285–286). Analysen utgår ifrån de teman som hittats i 

dokumentanalysen av den avsedda läroplanen. Intervjuerna lästes igenom flertalet gånger för 

att tolkningar ska kunna göras. Intervjuerna ligger till grund för bilden av den tolkade 

läroplanen.  

 

3.5 Metod- och materialkritik  

Studiens validitet styrks av de metodval som gjorts. Intervjuerna utgick från en intervjuguide 

för att alla viktiga ämnen skulle behandlas. Dokumentanalysen har utgått från fyra frågor för 

att dokumenten skulle analyseras på liknande sätt, vilket stärker validiteten av studien eftersom 

risken för systematiska fel minskar. En annan studie som använder liknande metoder för att 

undersöka ett liknande fenomen kan troligtvis komma fram till liknande resultat. 

 För att stärka studiens reliabilitet genomfördes intervjuerna med hjälp av en intervjuguide 

(se bilaga 2). I 4 av 6 fall genomfördes intervjun av två personer för att kontrollera att 

intervjuguidens frågor besvarades. Sökningar i Skolverkets databas för rapporter och 

förarbeten har gjorts med specifika sökord för att sökningarna ska kunna upprepas i en annan 

studie. 

Vi använde oss av Basseys (1981) begrepp relaterbarhet för att se om vår studie är möjlig 

att relatera till för andra med liknande inriktning. Även om studien genomförts småskaligt ser 

vi genomgående likheter med tidigare forskning och därför anser vi att den går att relatera till. 

Undersökningens ämne och utformning gör att yrkesutövare i vissa fall kan se likheter mellan 

studien och undervisning om källkritik i skolor. 

Vi valde att använda både läroplanen från 2011 samt den reviderade versionen som gäller 

från och med höstterminen 2018. Lärarna som intervjuades använder sig fortfarande av 
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versionen från 2011, vilket kan påverka resultatet av analysen. Eftersom lärarna inte behöver 

använda den reviderade läroplanen förrän hösten 2018. 

 Eftersom det inte genomfördes observationer av lärarens faktiska undervisning kan vi 

endast utgå från intervjuerna med lärarna och vad som framkom där. Den tolkade läroplanen 

bygger därför endast på intervjusvaren i denna studie.  

 

4 Resultat och analys 
I (4.1) analyseras den avsedda läroplanen och denna analys ligger sedan till grund för hur 

lärarnas svar från intervjuerna tolkas i (4.2) där den tolkade läroplanen analyseras. 

 

4.1 Vad säger den avsedda läroplanen om källkritik?  

I den avsedda läroplanen ingår även rapporter från Skolverket. En av rapporterna visar att alla 

skolor inte har möjlighet till att undervisa i källkritik med hjälp av digitala verktyg.  

Skolverkets uppföljning visar att fyra av tio kommunala och sex av tio fristående 

grundskolor undervisar elever i digital källkritik. Mer än två tredjedelar av landets pedagoger 

har ingen utbildning i källkritik men få känner behov av att lära sig mera på området 

(Skolverket 2009:17–18). Som en konsekvens av att skolor inte undervisade om källkritik 

digitalt blev det ett övergripande mål för hela läroplanen, vilket är ett tydligt exempel på hur 

den ideologiska läroplanen påverkar utformningen av den formella läroplanen. I skolans 

uppdrag i den första delen av läroplanen står det följande om källkritik: 

 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 

att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de 

mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 

behöver. Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort 

informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 

metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 

nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (Skolverket 2017:17) 

 

Avsnittet om skolans uppdrag ska genomsyra hela läroplanen; dessa mål är något skolan ska 

sträva mot och det är något lärare ska försöka ha med i undervisningen. Elever ska ha möjlighet 
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att granska den information lärare introducerar och lärare behöver förbereda elever för 

situationer där de behöver tolka information. Lärares roll i detta är att implementera källkritik 

i undervisningen. Elever ska få möjlighet att söka och granska information digitalt och en 

styrande ramfaktor för detta är skolans tillgång till digitala hjälpmedel.  

I kursplanerna för årskurs 4–6 finns källkritik med i flera ämnen. Två av dessa är 

samhällskunskap och svenska: 

 

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med 

ett källkritiskt förhållningssätt. (Skolverket 2017:221, kursplanen för samhällskunskap) 

 

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, 

genom intervjuer och via sökmotorer på internet. (Skolverket 2017:254, kursplanen för 

svenska) 

 

Det första citatet är från samhällskunskapens kursplan och syftar till att hjälpa elever hitta 

strategier för att verifiera information, något som lärare måste ge elever möjligheten till. Här 

visar kursplanen att elever inte ska få verifierad information av läraren utan ska själva 

undersöka om informationen är tillförlitlig. Det centrala innehållet i ämnet blir därför en tydlig 

ramfaktor för hur lärare ska utforma sin undervisning. Det andra citatet som är från 

svenskämnets kursplan handlar om hur elever ska söka information, vilket också är viktigt om 

elever sedan kan avgöra om informationen är tillförlitlig. Citaten ovan visar att kursplanerna 

kan vara beroende av varandra. Utan att kunna granska informationen som eleverna hittar går 

det inte avgöra tillförlitligheten på den. Här kan det tolkas som att ramfaktorerna styr 

undervisningen i källkritik mot ett ämnesintegrerat arbetssätt eftersom dessa kursplaner kan bli 

tydligare om de får arbetas med samtidigt. 

 I kursplanerna finns även exempel på att källkritik behöver användas i ett specifikt syfte. 

Nedanstående citat i kemi visar på detta.  

                 

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i 

tidningar och filmer i digitala medier. (Skolverket 2017:182) 

 

Citatet visar tydligt att källkritik ska appliceras på specifika ämnen, i detta fall kemi. Här styr 

läroplanen så att undervisning i källkritik måste tas upp i flera ämnen. Det räcker inte med att 
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lärare arbetar med källkritik i svenska även om bedömning av källkritik omnämns mest i 

kunskapskraven för svenska i årskurs 6.  

I kunskapskraven för betyget E i svenska för årskurs 6 lyder formuleringen på följande 

vis: 

 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor 

och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. (Skolverket 2017:259) 

 

I kunskapskraven för betyget A i svenska för årskurs 6 lyder formuleringen på följande vis: 

 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor 

och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. (Skolverket 

2017:259) 

 

För att eleverna ska nå dessa kunskapskrav krävs det att lärare undervisar både strategier för 

att söka information men även för att avgöra dess tillförlitlighet. Eleven ska få möjlighet att 

visa resonemangsförmåga vid ett flertal tillfällen så att läraren kan vara säker i sin bedömning. 

Skillnaden mellan betyget E och A är om eleven kan föra enkla eller utvecklade resonemang 

om informationens användbarhet. Lärarens undervisning angående källkritik borde därför 

fokusera mer på resonemang om informationens användbarhet istället för informationssökning. 

I den avsedda läroplanen finns det formuleringar som ska styra lärarna till att undervisa 

i källkritik på ett varierat sätt. Undervisningen bör innehålla både informationssökning och 

jämförelse av källor för att motsvara det centrala innehållet. I den avsedda läroplanen finns det 

möjlighet till ett ämnesövergripande arbetssätt. Det finns exempel i svenska och 

samhällskunskap där det underlättar för undervisningen att arbeta ämnesövergripande. Enligt 

den avsedda läroplanen bör elever ha tillgång till digitala verktyg eftersom skolan ska ge 

eleverna möjlighet att söka information på flera olika sätt. Bedömningen av eleverna ska ske 

enligt kunskapskraven där det står att eleverna ska få möjlighet att föra resonemnag om källors 

tillförlitlighet. 

I den avsedda läroplanen kan vi hitta fyra olika teman som är viktiga för analysen av den 

tolkade läroplanen: arbetets utformning, ämnesövergripande undervisning, digitala verktyg och 

bedömning gällande källkritik. När den tolkade läroplanen analyseras används dessa teman för 

att identifiera likheter och skillnader mellan den avsedda läroplanen och den tolkade 

läroplanen. 
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4.2 Hur förhåller sig den tolkade läroplanen till den avsedda läroplanen 

beträffande källkritik? 

För att kunna svara på den andra frågeställningen analyseras intervjun med hjälp av resultaten 

från analysen i 4.1. 

 

Under intervjun berättar Sara om ett av deras sätt att arbeta med källkritik:   

 

Till exempel så har vi veckans nyheter då får två elever i taget per vecka presentera en 

nyhet och då frågar jag ju vilken källa de använt. Är det en lokaltidning, GP eller 

Aftonbladet.se? Då kan vi diskutera utifrån det. (Sara)  

 

Läraren beskriver en undervisningssekvens där en ramfaktor som kursplanen kan ha påverkan 

på hur undervisningen utformas. Eleverna får i detta fall både söka information och sedan 

diskutera tillförlitligheten. Lärarens uppgift visar att det är möjligt att arbeta 

ämnesövergripande mellan samhällskunskap och svenska, något som också analysen av den 

avsedda läroplanen visar. Uppgiften gör att man kan diskutera informationen i enighet med vad 

som beskrivs i skolans uppdrag och i kursplanerna för samhällskunskap och svenska.  

Under intervjuerna framkommer fler exempel där lärarna väljer att arbeta 

ämnesövergripande med källkritik.  

 

När vi planerade temaarbeten på skolan så var källkritiken en ganska stor del av det 

ämnesövergripande arbetet. I och med att det återkommer i SO, NO och svenska så 

lämpar det sig bra att göra ämnesövergripande arbeten. (Per) 

 

Per arbetar med källkritik ämnesövergripande för då kan det behandlas i tre ämnen samtidigt. 

Om skolor väljer att arbeta ämnesövergripande kan det ha både fördelar och nackdelar. Här 

kan en ramfaktor som tid spela stor roll. På Pers arbetsplats finns det både tid och möjlighet 

för ämnesövergripande arbete. Lisa tycker också att det passar bra att arbeta 

ämnesövergripande med källkritik och säger: 

 

Det kan man ju lättare göra, koppla ihop det med svenska. När du bara har ett ämne, 

svenska, så här lite lösryckt blir det inte samma sak. Men självklart kan man ju ta upp det 
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som ett ämne, det gör man ju, att man måste vara källkritisk. Men det faller sig mer 

naturligt när man kan kombinera ämnen eller integrera. (Lisa) 

 

I citatet ovan verkar det som läraren har svårigheter att arbeta med källkritik enbart i svenska. 

I den avsedda läroplanen kan man se att källkritik ska behandlas i alla ämnen. Även om läraren 

tycker att det känns lösryckt att arbeta med källkritik i enbart svenska kan det vara nödvändigt 

för att eleverna ska få den undervisning i källkritik som efterfrågas i den avsedda läroplanen. 

Senare i intervjun förklarar Lisa att ramfaktorer som schematekniska lösningar och tid styr så 

att det inte är möjligt att arbeta ämnesövergripande, då måste källkritik inkluderas i 

undervisningen även om det känns lösryckt och svårt. 

Emma tycker att det är svårt att arbeta med källkritik på grund av den utrustning som 

finns på skolan. Hon säger på följande sätt: 

 

På skolan har vi en datorvagn som man får boka vid behov. I datorvagnen ska det finnas 

25 fungerande datorer, men oftast krånglar hälften. Det gör att man kanske låter eleverna 

göra vanliga uppgifter och läsa fakta i en lärobok. Istället för att man kanske skulle låtit 

eleverna söka information på nätet. (Emma) 

 

På den här skolan styr ramfaktorer som tillgång till fungerande digitala verktyg vilken 

undervisning som kan bedrivas. Eleverna får inte träna på att söka information på internet 

eftersom skolan inte har möjlighet att tillhandahålla fungerande digitala verktyg. Enligt den 

avsedda läroplanen är det viktigt att eleverna får använda sig av digitala verktyg för 

informationssökning. 

Bedömning av källkritik är något som två lärare uppfattar som svårt. I ett fall låter det på 

Anna som hon inte har tillräckligt med eget underlag för att bedöma eleverna. Hon säger på 

följande vis: 

 

Jag tänker man sitter i bedömning där på betygskonferenser så tänker jag man har en 

dialog med dem som är so/no lärare så man har en samsyn så jag kan väga in vad Vidar 

[pseudonym] och Amin [pseudonym] har sett i sina ämnen för att få en bild att kunna 

bedöma eleverna. (Anna) 

 

Av citat tolkas det som att läraren inte har tillräckligt med underlag i svenska för att kunna 

bedöma eleverna, vilket kan betyda att läraren inte prioriterar källkritik i svenska trots att det 
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finns med i kursplanen. Det går att tolka detta som ett fall där lärarna skär ner på undervisningen 

i källkritik när de arbetar ämnesövergripande. Att bedömningen inte är så noggrann 

framkommer i ett ytterligare fall: 

 

Vi plockar inte ut och bedömer källkritik. Vi ser det som någonting de behöver kunna för 

att skapa sina arbeten. Så vi kan säga att det är något som vi gör hela tiden. (Kalle) 

 

Kalle säger att arbetet med källkritik pågår kontinuerligt. När lärare jobbar på det sättet med 

källkritik kan det tydligt kopplas till skolans uppdrag. Eftersom arbetet pågår kontinuerligt utan 

bedömning i källkritik kan det bli svårt för läraren att skapa en uppfattning om elevens kunskap.  

 

5 Diskussion 
För att tydliggöra resultatet på studiens frågeställningar sammanställs resultatet i tabell 3 nedan. 

Längst till vänster visas fyra teman som hittades i resultatet. I mitten är det tolkningarna från 

den avsedda läroplanen som visas. Längst ut till höger är det den tolkade läroplanen som visas.   
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Tabell 3. Sammanfattning av resultat 

Tema Den avsedda läroplanen Den tolkade läroplanen 

Utformning av arbetet med 

källkritik i skolan 

Elever ska få möjlighet att 

söka och granska 

information i flera olika 

ämnen. 

Lärarna i studien gör inte det 

den avsedda läroplanen visar 

för källkritik behandlas 

främst i SO utan kopplingar 

till svenskan.  

Ämnesövergripande 

arbetssätt 

Det finns möjlighet till ett 

ämnesövergripande 

arbetssätt. 

Lärarna förespråkar ett 

ämnesövergripande 

arbetssätt om tiden finns. 

Digitala verktyg Elever ska få möjlighet att 

använda digitala verktyg för 

att söka fakta. 

Det är begränsat med digitala 

verktyg på flera skolor i 

studien. 

Betyg och bedömning Det finns kunskapskrav som 

ger tydliga direktiv om vad 

som ska bedömas och vad 

som krävs för olika betyg. 

Lärarna i studien anser att 

bedömning är svårt. Det 

finns lärare som känner att de 

inte har tillräckligt med 

underlag för bedömning. I ett 

annat fall väljer läraren att 

bortse från det helt. Istället 

ses källkritik som ett 

kontinuerligt arbetssätt. 

 

Resultaten i tabellen visar att det finns formuleringar i den avsedda läroplanen som tyder på att 

källkritik behöver behandlas specifikt i flera ämnen. Lärare behöver därför utforma 

undervisningen så att källkritik tas upp i flera ämnen. Tre lärare tar upp ämnesövergripande 

undervisning som en fördel när de ska arbeta med källkritik. I den avsedda läroplanen finns det 

formuleringar i det centrala innehållet för svenska och SO som gör det möjligt att arbeta 

ämnesövergripande. Två av de lärare vi intervjuat har också tolkat den avsedda läroplanen på 

liknande sätt vilket innebär att den avsedda läroplanen och den tolkade läroplanen 

överensstämmer.  Skolverkets rapport (2009:17–18) tar upp bristen på undervisning i digital 

källkritik, något som kan vara en av anledningarna till att nya läroplanen inkluderar mer 

undervisning genom digitala verktyg. Resultatet av studien visar att skolan måste tillhandahålla 
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digitala verktyg som eleverna kan söka information med hjälp av. I den avsedda läroplanen 

finns det formuleringar av centralt innehåll som blir svårt att implementera i undervisningen, 

eftersom inte skolan har tillgång till digitala verktyg. En lärare antyder att hon undviker 

uppgifter där eleverna får använda digitala verktyg, därför att skolan inte kan tillhandahålla 

fungerande digitala verktyg. Av resultatet framgår att en lärare känner att det inte finns 

tillräckligt med underlag för att bedöma eleverna. Bristen på tid kan göra att lärarna inte hinner 

behandla källkritik i den utsträckning de önskar. 

Resultaten av studien visar att lärarna utformar uppgifter som handlar om att söka 

information. Informationssökningsuppgifter är något som Britt och Rouet (2012:280–286) 

lyfter som relevant för undervisningen. De betonar även vikten av att elever behöver en 

förkunskap innan de kan söka information som är relevant för uppgiften, vilket lärarna i studien 

inte tar upp under intervjuerna. Eftersom lärarna inte nämner något om förkunskap och vi inte 

gjort elevintervjuer kan vi inte avgöra om eleverna till lärarna i undersökningen har de 

förkunskaper som Britt och Rouet (2012:280–286) menar att de behöver. 

Undervisa i strategier för att avgöra tillförlitligheten av fakta är något som efterfrågas i 

avsedda läroplanen. Strategier kan vara något som lärare kopplar till läsundervisning i svenska 

och inte källkritik, eftersom det i studien endast framkommer ett exempel på sådan 

undervisning. I forskning betonas dock vikten av övningar som tränar elever att bedöma 

tillförlitligheten av information (Bråten 2009; Braasch 2009; Goldman 2012). Fem av de 

intervjuade lärarna verkar dock inte se det problem som Bråten (2009) identifierar i sin studie 

när det kommer till hur man bedömer tillförlitligheten på källor. Lärarna anser att eleverna inte 

har problem med att identifiera tillförlitligheten på fakta. Sara tar upp att hon har en övning där 

eleverna får en möjlighet att diskutera avsändare och innehåll istället för textens utformning, 

vilket kan hjälpa eleverna att bli bättre på granskning av de källor som anses trovärdiga (jfr. 

Kim & Hannafin 2016). 

Kalle berättar om vikten av att arbeta kontinuerligt med källkritik för att eleverna ska 

använda källkritik i sina arbeten. Det gör att eleverna få en konstant träning i att vara 

källkritiska, något som Norlund (2009:175–186) betonar som viktigt.  

Resultatet av den tolkade läroplanen visar att lärarnas kunskap om undervisning i 

källkritik kan vara bristfällig. Lärarna verkar sakna tillräcklig utbildning inom området och 

missar därför viktiga detaljer i undervisningen. Eleverna får inte samma möjligheter att 

utveckla ett tillräckligt källkritiskt förhållningssätt, vilket bekräftas i flera studier (Bråten 2009; 

Braasch 2009; Goldman 2012). Elever behöver träna på att vara källkritiska i flera olika 

kontexter för att kunna använda ett källkritiskt förhållningsätt i vardagen.  
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Bristen på tillräcklig utbildning kan göra det svårt att planera och utöva en ändamålsenlig 

undervisning i källkritik, vilket syns när exempelvis den tolkade läroplanen ställs mot den 

avsedda läroplanen. Utifrån detta anser vi att det finns utvecklingspotential angående 

utbildning och fortbildning inom läraryrket när det kommer till källkritik. Utbildning och 

fortbildning kan utveckla yrkesverksamma lärares undervisning i källkritik. En form av 

fortbildning kan vara att lärare utbildas i att söka information mer effektivt och sedan kan föra 

kunskapen vidare till eleverna. Studien kan möjligtvis underlätta lärares tolkningar av den 

avsedda läroplanen eftersom det ibland kan vara svårt att se skillnader på formuleringar mellan 

centrala innehållet och hur källkritik borde behandlas i undervisningen.  

 

6 Slutkapitel 
Syftet med undersökningen är att studera hur den tolkade läroplanen förhåller sig till den 

avsedda läroplanen om källkritik i svenska för årskurs 4–6 och utifrån detta har vi samlat 

studiens didaktiska implikationer, förslag till vidare forskning och de viktigaste slutsatserna av 

studien. 

En av de didaktiska implikationerna för studien är lärares syn på läroplanen. Det är viktigt 

att förstå hur den är uppbyggd, att det som tas upp i skolans uppdrag ska genomsyra alla ämnen. 

Källkritik och ett kritiskt förhållningssätt har en tydlig formulering i skolans uppdrag och därför 

bör det få en större roll i undervisningen. Kursplanen bör få en mer framträdande roll i hur 

lärarna tolkar sin undervisning i källkritik. En konsekvens av att kursplanen inte har en 

framträdande roll kan bli att källkritik anses som en liten del av till exempel svenskämnet. 

En ingång till vidare forskning kan vara att elevers uppfattningar om källkritik i årskurs 

4–6 undersöks med hjälp av Goodlads (1979) term den upplevda läroplanen. Studien kan bygga 

på en observation följt av intervjuer med elever och lärare. Efter materialinsamlingen 

genomförts analyseras om lärarens och elevernas uppfattningar överensstämmer med den 

undervisningen som genomförts. En sådan studie kan visa om läraren klarat att anpassa 

undervisningen till elevernas nivå.  

Föreliggande studie visar att lärarna inte uppger att de undervisar som den avsedda 

läroplanen avser. En slutsats av detta kan vara att lärarna inte har tillräcklig kunskap om vad 

kursplanen kräver. Det kan också vara så att lärarna inte har tillräckligt med utbildning för att 

undervisa om källkritik, något som uppkommer under intervjuerna med lärarna. Den avsedda 

och den tolkade läroplanen skiljer sig åt på flera punkter. Det kan innebära att läroplanen är 

svår att tolka på ett korrekt sätt, vilket kan göra att undervisningen blir annorlunda beroende 
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på hur läraren tolkat läroplanen. Lärare som undervisar i källkritik på olika sätt kan bidra till 

att utbildningen inte blir likvärdig för elever.  
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Bilagor 
 
6.1 Bilaga 1 – Informationsbrev  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4 – 6 som heter 
Marcus Nelimarkka och Rasmus Nygren. Nu läser vi termin sju och har precis börjat 
kursen självständigt arbete där vi ska skriva en uppsats om källkritik. Arbetet bygger på 
intervjuer med lärare och därför skulle vi bli väldigt glada om du kunde ställa upp. Vi 
kommer att göra en intervju med dig som tar cirka 30 minuter. Intervjun kommer att 
spelas in. Tid och plats kommer vi överens om. 
 

Vi förhåller oss till Vetenskapsrådets krav när vi genomför studien. Det betyder att all 
information kommer behandlas konfidentiellt så att inga personliga kopplingar kommer 
att finnas med i studien. Du är även fri att avbryta studien när du vill. När studien är 
färdig kommer den publiceras i DiVa-portal som är ett offentligt arkiv för 
studentuppsatser. Informationen från studien kan användas i andra vetenskapliga 
sammanhang.  
 
Marcus Nelimarkka- mn222wx@student.lnu.se 
Rasmus Nygren- rn222es@student.lnu.se 
 
Vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss! 
 
Med vänliga hälsningar  
Marcus och Rasmus 
 
Genom att skriva under detta brev ger jag mitt godkännande till att bli intervjuad. Jag har blivit införstådd 
med att intervjun kommer att spelas in. Jag är även informerad om hur insamlade data kommer att 
användas, att mitt deltagande är frivilligt och att mina uppgifter inte kommer spridas vidare.  
 

_________________________________ 
Deltagarens namnteckning  
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6.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor. 
 
Hur länge har du arbetat inom skolan? 
 
Är det på samma ställe eller flera skolor och kommuner? 
 
Hur ser tillgången på datorer/ surfplattor ut på skolan? 
 
Hur ser din svenskundervisning ut? 
 
Vad tänker du om begreppet källkritik? 
 
Inkluderas det i din undervisning? på vilket sätt? 
 
Kan du ge ett exempel på ett undervisningstillfälle?  
 
Så här står det i det centrala innehållet för svenska. 
Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, 
genom intervjuer och via sökmotorer på Internet. 
Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 
förhållningssätt. 
Vad tänker du om det? 
 
Så här säger kunskapskraven i svenska. 
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av 
källor och för då enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om informationens 
användbarhet. 
Vad tänker du om det? 
 
Hur gör du för att bedöma eleverna? 
 
Anser du att eleverna är mogna för källkritik i årskurs 4–6? 
 


