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Abstract 

The purpose of this study is to illustrate and examine how The National 

Agency for Education (Skolverket) and its control documents, more 

specifically the curriculum for lower secondary school (Lgr11), curriculum 

for upper secondary school (Gy11) and syllabus for civics, answer to the 

medialization in society in terms of source criticism and source-critical 

approach. Furthermore, continued research is exploring in what critical ways 

mediation and medialization of politics can affect young people’s political 

participation. While political medialization and media consumption are 

increasing among young people, media selectivity enhance and the number 

of adolescents that are avoiding news, despite the increasing media 

consumption, are increasing. 

 

The research show that both curriculums and syllabus for civics stresses 

source-critical approach and political participation, in relation to the 

mediation and medialization of society. The curriculum for lower secondary 

school does not mention source criticism as a term but emphasizes in other 

ways the importance of a source-critical approach to, for example, digital 

technology and tools. The importance of a common frame of reference for 

political participation is highlighted as central to the political participation 

and is identified as threatened by the selectivity of the media together with 

the mediation and medialization of politics. 
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1 Inledning 

Studiens syfte är att granska hur Skolverkets styrdokument, närmare bestämt 

läroplan för grundskola (Lgr11 2019), gymnasieskola och ämnesplan för 

samhällskunskap 1b (Gy11), möter en medialiserad samtid vad gäller 

ungdomars politiska deltagande, källkritik och källkritiska förhållningssätt. 

Dessutom undersöks på vilka källkritiska sätt som media och 

medialiseringen av politiken kan komma att påverka ungas politiska 

deltagande. 

 

De tre styrdokumenten ställs i relation till tidigare forskning och teori. Den 

tidigare forskningen redogör för källkritik och källkritiskt förhållningssätt 

bland unga, medialisering och mediekonsumtion samt politiskt deltagande i 

form av studier kring kunskaps och deltagandeklyftor, nyhetssökare och 

nyhetsundvikare. Den visar bland annat att undervisningen i och om 

källkritik i grundskolans SO-ämne måste förbättras och att konsumtionen och 

selektiviteten av media har ökat, samtidigt som antalet nyhetssökare minskar. 

Forskningen som presenteras är förhållandevis vid, i den mening att den tar 

upp flera aspekter av det som diskuteras vidare vid analysen i relation till 

teorin. Den tidigare forskningen är framförallt av relevans ur ett samhälleligt 

och didaktiskt perspektiv, eftersom den kastar ljus på ungdomars tillämpning 

av källkritik, media och nyheter. Forskningen är på flera sätt förenlig med det 

som undersöks i de styrdokument som är av intresse för studien. 

 

De teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för analysen baseras på 

teorier kring mediering, medialisering, medieexponering och makt. En 

kvalitativ textanalys utgör studiens metod och resultaten och analysen 

presenteras med utgångspunkt i tre teman: Digitalisering och medialisering, 

Källkritik och källkritiskt förhållningssätt, Gemensam referensram och 
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politiskt deltagande. Varje tema förstås som två olika former av kunskap: 

Redskap och Mental beredskap, vilka har grundval i läroplanernas olika 

kunskapsformer fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet (Lgr11 2019, 

Gy11). 

1.1 Problemformulering 
I dagens mediesamhälle har betydelsen av att kunna granska, sortera och ta 

till sig information från olika typer av nyhetsflöden aldrig varit större. När 

förmågan att kunna bedöma en källas tillförlitlighet är upp till varje enskild 

individ, blir syftet med samhällsvetenskaplig utbildning desto tydligare. För 

att utveckla kunskap om hur världen är beskaffad, för att inte bli lurad och 

för att kunna delta politiskt är det viktigt med en källkritisk blick. 

Den politiska tillämpningen av medier och sociala medier blir allt mer 

väsentlig och i samma veva som nya kommunikationsmetoder utvecklas, blir 

det också nödvändigt för politiken att verka på nya sätt. Det påverkar således 

sättet som politiker marknadsför, inte bara sin politik utan också sig själva. 

Politiker twittrar, instagrammar, gör youtube-vloggar och är med i 

underhållningsprogram, går på kändisfester och bröllop, allt det mitt i 

strålkastarljuset. Skiljelinjen mellan det privata och offentliga suddas ut. 

Detta kan göra det svårt att skilja på person och politik, en distinktion jag vill 

hävda är helt nödvändig. Det berör inte bara politiken i sig, utan till och med 

demokratin i stort. Samtidigt som ramarna för det politiska deltagandet rör på 

sig sjunker valdeltagandet (SOU 2000:1, s. 8).  

 

Aktuell studie önskar granska hur Skolverkets styrdokument möter den 

medialiserade samtiden vad gäller källkritik och källkritiskt förhållningssätt, 

samt på vilka sätt som media och mediering av politik verkar på ungas 

politiska deltagande. Ninni Wahlström, professor i pedagogik, konstaterar: 
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”I grunden handlar en läroplan alltså om hur en viss uppfattning om 

vad som bör räknas som viktiga kunskaper i ett visst samhälle vid en 

viss tidpunkt väljs ut och representeras i läroplanen”  

(Wahlström 2015, s 11).  

 

Det är således av vikt att analysera läroplanen i förhållande till nutidens 

utmaningar, för att urskilja om och hur läroplanen behandlar det källkritiska 

förhållningssättet samt vilka konsekvenser det i förlängningen kan få för det 

politiska deltagandet. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att granska hur läroplan för grundskolan och läroplan 

för gymnasieskolan samt ämnesplan för samhällskunskap 1b svarar upp mot 

samtida utmaningar, vad gäller politiskt deltagande, källkritik och källkritiskt 

förhållningssätt. Studien har också som ambition att uppmärksamma på vilka 

källkritiska sätt som mediering och medialiseringen av politik kan komma att 

påverka ungas politiska deltagande. Mina allomfattande frågeställningar 

kommer att bestå av: 

• Hur svarar Skolverkets styrdokument upp mot vår medialiserade 

samtid vad gäller politiskt deltagande, källkritik och ett källkritiskt 

förhållningssätt?  

• På vilka källkritiska sätt kan mediering och medialisering av politik 

komma att påverka ungas politiska deltagande? 

1.3 Disposition 
Föreliggande uppsats består av sex delar. Det introducerande kapitlet utgörs 

av inledning, problemformulering, syfte och frågeställning. I det andra 

kapitlet presenteras tidigare forskning. Det tredje kapitlet redogör för den 

teoretiska referensram som utgörs av flera olika teorier vilka berör media och 

makt. Teorin ligger tillsammans med den tidigare forskningen och i relation 

till det empiriska materialet, till grund för analysen. I det fjärde kapitlet 
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presenteras den kvalitativa metoden, empiriskt material och metodkritik. 

Redogörelse av det empiriska materialet, analys och resultat återfinns i 

kapitel fem. Det sjätte och sista kapitlet står för sammanfattande slutsats och 

diskussion samt didaktisk reflektion och framtida forskning, följt av 

referenslista. 

2 Tidigare forskning 

Nedanstående kapitel redogör för den forskningsbakgrund som utgör 

grunden till det valda forskningsområdet. Ifrågavarande studie önskar 

granska skolans styrdokument i relation till politiskt deltagande, källkritik 

och källkritiskt förhållningssätt samt skapa förståelse kring på vilka 

källkritiska sätt som media och medieringen av politik kan komma att 

påverka ungdomars politiska deltagande. Forskningen som presenteras nedan 

tangerar således dessa frågor på ett eller annat sätt. 

2.1 Källkritik och källkritiskt förhållningssätt 
Inledande avsnitt kommer att utgöras av forskning som berör källkritik och 

källkritisk förmåga hos ungdomar. När det i texten hänvisas till källkritik är 

det med tanken om ett redskap, vilket eleverna använder för att avgöra en 

specifik källas tillförlitlighet, i form av de fyra källkritiska principerna: 

äkthet, tid, oberoende och tendensfrihet. När det istället talas om ett 

källkritiskt förhållningssätt, är det den mentala beredskapen som eleverna 

besitter när det kommer till att kritiskt söka, granska och bedöma 

information, det innefattar kritiskt tänkande i stort. Detta med utgångspunkt i 

de fyra kunskapsformerna, fakta och färdighet respektive förståelse och 

förtrogenhet (Lgr 11, Gy11). 

2.1.1 Ungdomar och källkritik 

I forskningsrapporten Sök- och källkritik i grundskolan av Hanna Carlsson 

och Olof Sundin (2018) undersöks undervisningen om och inlärningen av 
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informationssökning och källkritik. Blicken är riktad mot årskurs 9 samt 

deras lärare i ämnena svenska och samhällskunskap. Studien är baserad på 16 

lärarintervjuer med åtta lärare i svenska och/eller samhällskunskap och tre 

intervjuer med skolbibliotekarier. Skolbibliotekarier ansvarar ibland 

gemensamt med läraren för frågor som handlar om medie- och 

informationskunnighet. Utöver intervjuer grundar sig studien på en 

enkätundersökning som genomfördes av 239 elever, från fem olika skolor i 

årskurs 9 (Carlsson & Sundin 2018, s. 6–7). Carlsson och Sundin är tydliga 

med att studien inte kan göra anspråk på att komma fram till några empiriska 

generaliseringar, på grund av sin kvalitativa prägel. Men syftet är att skapa 

en bredare förståelse för de tillvägagångssätt som tillämpas för att undervisa 

om informationssök och källkritik, därtill om och hur dessa sätt att undervisa 

kan leda till att eleverna lägger grunden inför samhällets olika prövningar 

(Carlsson & Sundin 2018, s. 7). 

Torsten Thurén och Jack Werner beskriver fyra kriterier för källkritik: äkthet, 

tid, oberoende och tendensfrihet (Thurén & Werner 2019, s. 12). 

Samstämmigt för perspektiven till undervisning kring informationssök och 

källkritik är att förståelsen av källkritik grundar sig i dessa fyra källkritiska 

principerna (Carlsson & Sundin 2018, s. 71–72).  

 

En källa är utgångspunkten för vår kunskap och den kan se ut på flera olika 

sätt. Det finns skriftliga källor såsom brev, tidningar eller inlägg på sociala 

medier. Tal och intervjuer är exempel på muntliga källor, och så finns det 

källor av materiell karaktär, såsom fotspår eller IP-adresser. Källkritik 

redogör för att bedöma värdet och reliabiliteten av källorna. Källkritik är en 

universell och gränsöverskridande metod som gäller i världens alla hörn, 

med förutsättning att vi inte glömmer bort tid, rum och sammanhang (Thurén 

& Werner 2019, s. 11).  
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Över hälften av eleverna som besvarar enkäten till forskningsrapporten Sök- 

och källkritik i grundskolan säger att de även tillämpar dessa principer 

utanför skolan, fastän de framförallt anser att källkritik är något man ägnar 

sig åt under skoltid. En stor andel av eleverna hävdar fortsättningsvis att de 

med jämna mellanrum möter olika information på sociala medier som de 

tvivlar på och tänker då en extra gång på huruvida de kan vara säkra på om 

informationen stämmer eller inte. Rapporten tar ytterligare upp vikten av att 

bredda synen på källkritik och vad det egentligen innebär, i form av 

exempelvis internets grundläggande uppbyggnad och algoritmer, kanske 

framförallt när det kommer till sociala medier och sökmotorer som 

tillhandahåller oss med källor som vi sedan granskar (Carlsson & Sundin 

2018, s. 71–72). Carlsson och Sundin konstaterar att informationssökning 

och källkritik är ett fundament för skolan, på samma sätt som för det 

demokratiska samhället i stort. Studiens viktigaste konklusion är att vi inte 

endast kan betona vikten av informationssökning och källkritik, utan också 

måste diskutera vad källkritik i själva verket kan vara, hur det ska läras ut 

och bedömas (Carlsson & Sundin 2018, s. 73). 

 

Svenskarna och internet är en studie som Internetstiftelsen genomför varje år 

för att undersöka medborgarnas internetvanor, hur tillämpningen av internet 

utvecklar sig och samhällets digitalisering (Andersson 2019a). Målet med 

Internetstiftelsen är att stimulera kunskapsdelning och utveckling med fokus 

på internet. Barnen och internet 2019 är ett avsnitt ur studien Svenskarna och 

internet, skriven av Kristina Alexanderson som ansvarar för 

Internetstiftelsens skolengagemang. Till grund för rapporten ligger 

intervjustudier av ett slumpat urval av Sveriges befolkning, totalt 2878 

intervjuer. Intervjuerna bestod av 432 intervjuer med elever i 11–19 

årsåldern, vilka motsvarade 48 procent flickor respektive 52 procent pojkar 

(Alexanderson i Andersson 2019b). 
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Rapporten visar att majoriteten av barnen mellan 11–16 år erhåller 

undervisning som rör “digital kompetens”, ett uttryck som skrevs in i 

läroplanen för grundskolan (Lgr11, 2019) för knappt två år sedan. Det som är 

mest frekvent återkommande inom utbildning kring digital kompetens är att 

barnen får lära sig om digital källkritik, det hävdar 90 procent av eleverna att 

dem har gjort. Generellt sett har eleverna från högstadiet undervisning kring 

digital källkritik i högre utsträckning än mellanstadiebarnen. Trots att 

eleverna uppger att de erhållit undervisning som handlar om digital 

källkritik, så är det bara 60 procent som menar att de faktiskt kan bedöma 

sanningsvärdet av information på internet. I takt med att barnen blir äldre, får 

mer erfarenhet och utbildning i ämnet blir de också desto skickligare på att 

tillämpa digital källkritik och på så vis avgöra vad som är sant eller falskt 

(Alexandersson i Andersson, 2019c). Något som studien Ungar och medier 

2019 också fastställer (Statens medieråd 2019). 

 

Fortsättningsvis menar Internetstiftelsen att det är av stor vikt att barn 

utbildas i att bedöma värdet av information på sociala medier, då de ständigt 

är verksamma på den typen av plattformar. År 2019 hävdade 53 procent av 

eleverna att de besitter kunskap och färdigheter som gör att de har möjlighet 

att värdera olika information på sociala medier, den andelen har minskat 

sedan 2018. Den senaste undersökningen visar att 68 procent av 

högstadieeleverna och 39 procent av mellanstadieeleverna påstår sig kunna 

bedöma information på sociala medier (Alexanderson i Andersson, 2019c). 

Resultaten som presenteras i Internetstiftelsens studie är alltså ungdomars 

upplevda källkritiska förmåga, i förhållande till sociala medier. 

2.1.2 Skolinspektionens kvalitetsgranskningar 

I en kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomfört, Undervisning om 

källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap, undersöks 
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högstadieskolans källkritiska inställning som en följd av den digitalisering 

som råder (Skolinspektionen 2018, s. 5). 

Skolinspektionen besökte 30 grundskolor i årskurserna 7–9, varav 25 av 

skolorna var kommunala och resterande privata skolor (Skolinspektionen 

2018, s. 5). Bland de skolor som deltagit i Skolinspektionens granskning har 

24 av dem kritiserats, ur en eller flera aspekter, för att vara i behov av att 

utveckla undervisningen som berör ett källkritiskt förhållningssätt 

(Skolinspektionen 2018, s. 7). Generellt sett visar granskningen att skolorna 

måste lämpa och utveckla sin undervisning kring ett källkritiskt 

förhållningssätt så att det behandlar digitala medier på ett bättre sätt. Risken 

med en bristfällig utbildning i digitala medier är att eleverna inte skapar sig 

de resurser som behövs för att ta motiverade val, eftersom de inte besitter 

förmågan att bedöma trovärdighet och funktionalitet (Skolinspektionen 2018, 

s. 6).  

 

I en tidigare granskningsrapport från Skolinspektionen (2013:04, s. 19) 

framgår det att de ämnestypiska förmågorna som riktar sig mot källkritik och 

kritisk granskning i mångt och mycket fattas i den undervisning som 

observerats. Detta utan hänsyn till att källkritik nyligen har tagit en allt större 

del i samtliga SO-ämnens kunskapskrav i samband med Lgr11. Inspektionen 

fastställer bland annat att 18 av de 25 granskade skolorna måste förbättra 

verksamheten vad gäller det källkritiska förhållningssättet inom just SO-

undervisningen. I granskningen framgår det fortsättningsvis att eleverna 

upplever att källkritik är tjatigt och något som de redan har gått igenom, 

oftast i samband med svenska (Skolinspektionen 2013:04, s. 19–20).  

2.2 Medieanvändning och politiskt deltagande 
I det följande presenteras forskning som lägger betoning på mediering och 

medialisering, ungdomars mediekonsumtion och deltagande. Detta för att 

åskådliggöra på vilka källkritiska sätt som media och medialiseringen av 
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politik kan påverka ungas politiska deltagande. När vi talar om politiskt 

deltagande behöver det nödvändigtvis inte handla om att ungdomar ska 

engagera sig partipolitiskt eller i ungdomsförbund, utan snarare ha intresse, 

delta i diskussion och rösta vid val. 

2.2.1 Medialisering 

I september år 1997 tog regeringen beslut om riktlinjer för 

demokratiutredningen En uthållig demokrati!. Utredningen behandlar 

utmaningar och möjligheter för folkstyret i Sverige inför 2000-talet. Det 

tillsattes en parlamentarisk sammansatt kommitté som bestod av både 

representativa ledamöter från riksdagens alla partier och sakkunniga som 

företrädare för skilda samhällssektorer (1997:101, i SOU 2000:1, s. 8). Den 

centrala uppgiften för kommittén var att åskådliggöra nya villkor, svårigheter 

och möjligheter som det svenska folkstyret skulle möta inför 2000-talet. 

Bland annat rörde det sig om nya mönster vad gäller kommunikation, 

information och media. Efter att valdeltagandet sjunkit vid 1998 års val 

fattades beslut om tilläggsdirektiv, där kommittén fick i särskilt uppdrag att 

bringa klarhet i orsakerna till det fallande valdeltagandet samt föreslå insatser 

för att få delaktigheten och intresset för det demokratiska systemet att stiga 

(1998:100, i SOU 2000:1, s. 8). Kommunikation, information och media var 

följaktligen några exempel på vilka regeringen i slutet på 1990-talet kunde 

konstatera skulle bli utmaningar för demokratin, på gott och ont.  

Enligt utredningen har politikens beroende av medierna bara blivit större och 

större, så till den grad att den i hög utsträckning är medialiserad. Man menar 

att i takt med mediernas utveckling har medborgarnas möjlighet till att delta 

och påverka genom ökat stöd för samtal. Massmedier och journalistisk som 

inger förtroende hos medborgarna är av stor betydelse för demokratin (SOU 

2000:1, s. 84).  
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Jesper Strömbäck är professor i journalistik-/medie- och 

kommunikationsvetenskap med inriktning mot politisk kommunikation. Han 

förklarar hur den medialiserade politiken är ett utvecklingsorienterat begrepp 

som berör dynamiken politiken och medierna emellan. En politik som å 

andra sidan är medierad definieras av att den äger rum i medierna, samt att 

vår kunskap om den förmedlas sekundärt genom medier istället för via 

kommunikation mellan varandra och baserade på egna upplevelser. Alltså, 

när medborgares centrala källa till information om politik utgörs av medier 

och samtidigt är den mest grundläggande förbindelsen mellan människor och 

politik, är politiken medierad. Den medierade politiken är till skillnad från 

medialisering ett statiskt och deskriptivt begrepp (Strömbäck i Nord & 

Strömbäck 2009, s. 129). Något vi återkommer till senare i teoriavsnittet. 

 

Skillnaden mellan digitalisering och medialisering i sin tur, är att 

digitaliseringen utforskar om digitala verktyg och medier nyttjas, medan 

medialisering koncentrerar sig på vad mediekonsumtionen har för betydelse 

för verksamheten och samhället i stort. När en verksamhet, likt skolan, 

jobbar med digitala verktyg och blir bunden till medier kan det tolkas som att 

den är medialiserad (Hjarvard 2013, i Richter 2018, s. 14). 

 

Vissa anser att medier är frihetens högkvarter för medborgarna och 

“demokratins tredje statsmakt”, medan andra bekymrar sig över den 

kollektiva offentlighetens fördärv. På samma sätt som det verkar givet att 

media fått desto större makt och värde i samhället, är det otydligt vad det 

egentligen inbegriper (Fornäs i Fornäs & Kaun 2011, s. 6). 

2.2.2 Mediekonsumtion 

Ungar och medier 2019 är en studie av Statens medieråd som presenterar 

resultaten från en undersökning om barn och ungdomars nyttjande av och 

attityder till olika typer av medier. Rapporten bygger på två olika 
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enkätundersökningar, den ena bestod av 2000 enkätsvar från barn i åldrarna 

9–12 år och den andra riktade sig mot ungdomar i åldrarna 13–18 år och 

motsvarade 2999 svar (Statens medieråd 2019, s. 5). Studien redogör för 

resultatet av flera frågor som är intressanta för föreliggande studie. Bland 

annat “I vilka medier brukar du ta del av nyheter?”, “Hur mycket litar du på 

följande nyhetsförmedlare?”, “Två sajter på internet beskriver samma sak. 

Du upptäcker att det de säger inte stämmer överens. Vad gör du då?” och 

“Har du i skolan fått lära dig om källkritik?”. Granskningen visar att 

mobiltelefonen framträder starkt hos de två äldsta grupperna (13–16, 17–18) 

som det mest använda nyhetsmediet. Särskilt central är mobiltelefonen hos 

ungdomar i åldrarna 17–18 år, där mobilen är det absolut främsta verktyget 

för att konsumera nyheter (89 procent), varje dag eller enstaka gånger i 

veckan. Andelen som läser papperstidningar och lyssnar på radio är minst, 3–

6 procent samt 6–8 procent bland alla åldrar (Statens medieråd 2019, s. 37).  

 

På frågan om hur mycket tillit som eleverna sätter till olika nyhetsförmedlare 

framgår det generellt sett att de etablerade, klassiska kanalerna och i 

synnerhet public service besitter en dominerande stor tilltro hos ungdomar. 

Sociala medier, har lägst anseende vad gäller tillit. Huvudsakligen visar 

studien att pojkar i 17–18 årsåldern i högre grad och i största allmänhet inte 

har någon tillit alls till flera av de inrättade nyhetsmedierna såsom GP, SvD 

och Aftonbladet för att nämna några (Statens medieråd 2019, s. 40). Det 

framgår dessutom att nyttjandet av sociala medier bland unga har ökat 

markant under 2010-talet. Mängden ungdomar som använder sociala medier 

längre tid än tre timmar per dag har fyrdubblats bland barnen i åldrarna 9–12 

och mer än dubblerats inom de två äldsta grupperna bara sedan 2012 (Statens 

medieråd 2019, s. 56).  
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Resultaten visar att ungdomarna i de övre åldrarna, det vill säga 13–16 år och 

17–18 år, luskar vidare för mer information (34 % och 41 %), om två 

hemsidor visar olika information. Statens medieråd påpekar att tolkningen av 

frågorna kan variera i stor grad och att hur eleverna tolkar frågan kommer att 

påverka svaret (Statens medieråd 2019, s. 65). På frågan om eleverna i 

skolan fått lära sig om källkritik på internet visar diagrammet goda resultat. 

Både eleverna mellan 13–16 år och 17–18 år anger 91 procent att de fått 

undervisning om källkritik på internet (Statens medieråd 2019, s. 66).  

2.2.3 Politiskt och demokratiskt deltagande 

De förslag på åtgärder som blev resultatet av demokratiutredningen En 

uthållig demokrati! som presenteras ovan, berörde olika samhällsviktiga 

punkter. För föreliggande studie var förslagen på åtgärder som kunde 

kopplas till källkritik och källkritiskt förhållningssätt, media, ungas politiska 

deltagande och skola av störst relevans. Demokratiutredningen fastställer att 

utbildningen i demokratisk förståelse bör bli ännu bättre. Utredningen lägger 

tonvikten på skolans skyldighet att lägga grunden för de unga medborgarna, 

så att de har möjlighet att delta demokratiskt i samhället på olika sätt. Skolan 

måste vara en demokratisk plats som tillåter åsiktsskiljaktighet:  

 

“Det som gör demokratin till demokrati är inte att vi är eniga utan att vi 

har rätt att vara oeniga och t.o.m. uppmuntras därtill” (SOU 2000:1, s. 

242). 

 

Skolans uppgift handlar alltså inte bara om att utbilda i kunskap kring 

demokrati, etik och kritiskt tänkande, utan skolan bör dessutom vara en 

demokratisk plattform där eleverna får vara med om och uppleva demokratin 

i praktiken (SOU 2000:1 s. 242). Utöver skolans centrala demokratiuppdrag 

tar utredningen upp vikten av ett fortsatt jämställdhetsarbete, fokus på att 

minska klassklyftor och förebygga utanförskap och segregation. De 

ungdomar som hamnat i utanförskap ger inte utlopp för sitt politiska intresse 



 

13 

 

inom ramen för det traditionella politiska systemet, men det pågår likväl på 

andra sätt. Det är viktigt att de etablerade institutionerna välkomnar ungas 

politiska engagemang och tar chansen att etablera samtal och diskussion 

(SOU 2000:1, s. 243).  

 

Det politiska deltagandet och medborgarnas möjlighet att delta på skilda sätt 

betonas eftersom det, förutom att ingå i de läroplaner och den ämnesplan 

som är relevanta för föreliggande studie, också är en del av skollagen 

(2010:800). Politiskt deltagande tangerar frågan om kritiskt förhållningssätt, 

då ett okritiskt förhållningssätt kan påverka demokratin i stort. 

 

I SOU Låt fler forma framtiden! (2016:5) diskuteras om och hur internet och 

sociala medier har bidragit med att förändra det politiska deltagandet. Det går 

inte att fastslå på vilket sätt, men konstateras däremot att internet har bidragit 

med en påtaglig skillnad vad gäller hur politiska representanter står i 

förbindelse till och samtalar med väljarna. Under valkampanjen 2014 visar 

undersökningar att Facebook var den största källan för politiska nyheter 

bland unga (Mediavision 2014, i SOU 2016:5, s. 130). Andelen som hade 

tv:n som huvudsaklig mediekälla till politisk information var fortsättningsvis 

störst generellt sett, även om sociala medier har kommit att bli desto 

viktigare (SOU 2016:5, s. 361). 

 

Striden om opinionen utspelar sig vanligtvis i massmedia, till följd av det har 

betydelsen av politisk kommunikation blivit desto större. Det i sin tur har 

gett plats åt en expansiv PR-verksamhet. Antal företag som ägnar sig åt 

försäljning av tjänster relaterade till politisk kommunikation och rådgivning 

har ökat med ungefär 13 procent varje år under nästintill 30 år, sedan 1992 

(Anna Tyllström 2013, i SOU 2016:5, s. 361). Att politisk kommunikation 

omfattas av PR-strategier för att förstärka både politiska budskap och 

politiker är knappast någon nyhet, men den omfattande ökningen stärker 
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tesen om att det källkritiska förhållningssättet bara blir viktigare och 

viktigare i en medialiserad samtid. 

2.2.4 Kunskaps- och deltagandeklyftor 

I slutrapporten från regeringens Framtidskommission Svenska 

framtidsutmaningar (Ds 2013:19, s. 180) betonas att möjlighet, motivation 

och förmåga är de tre faktorer som påverkar hur människor handlar och vilka 

följder dessa handlingar kommer att få. Utöver möjligheten att använda sig 

av medier på olika sätt och delta politisk krävs det motivation till att göra det, 

dessutom måste människor ha förmåga att ta till sig, förstå medier och veta 

hur man går tillväga för att medverka politiskt. På så vis skapas nya 

demokratiska utmaningar, som en följd av förändringar i medielandskapet. Ju 

bredare utbudet av medier är, desto mer måste människor sålla, och eftersom 

valet av medier och medieinnehåll påverkas av människors personliga 

motivationer och förmågor, kommer det i sin tur att leda till en avsevärd 

skillnad i mediekonsumtionen. För den andel människor som har ett intresse 

för politik och samhällsfrågor är det lätt att orientera sig och finna meriterad 

information och nyheter. För dem som inte är lika intresserade av samhället 

och politik är det på motsvarande sätt mycket enkelt att undvika fakta som 

kretsar kring det (Ds 2013:19, s. 180).  

 

Digitala medier och internet befäster den utvecklingen på olika sätt, det har 

till exempel blivit lättare att formulera och ge uttryck för sina idéer och 

åsikter, det gör att diskussionen blir allt bredare till följd av internet. Det 

konstateras slutligen att internets utbredning inte bara har bidragit med en 

ökad tillgång till information och kommunikationsmöjligheter, utan:  

 

”Den har också ökat tillgången till desinformation och näthat. Aldrig 

har det varit lika enkelt att bli informerad. Aldrig har det varit lika 

enkelt att bli desinformerad” (Ds 2013:19, s. 184).  
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Ett kritiskt förhållningssätt har med andra ord aldrig varit viktigare. 

2.2.5 Nyhetssökare och nyhetsundvikare 

I rapporten Demokratin och det förändrade medielandskapet: Mot ökade 

kunskapsklyftor och deltagandeklyftor? analyseras de skiftande 

medielandskapen och hur dessa inverkar på människors användning av 

media, även vilken betydelse dessa förändringar har för människors politiska 

kunskap- och deltagande. Då medierna står för medborgarnas mest 

essentiella källa till information kring samhällsfrågor och politik i stort är det 

högst väsentligt att granska media och mediekonsumtionen. Utan den går det 

inte att varken förstå graden av reellt deltagande eller bildad förståelse. 

Skiftningar i medielandskapen och konsumtionen av olika medier kan 

således leda till stora demokratiska följder (SOU 2015:96, s. 6). Mediernas 

avbildning av verkligheten är de facto verkligare än verkligheten, i och med 

att det är just mediernas porträtt av verkligheten som står till människans 

förfogande (SOU 2015:96, s. 4).  

 

Samma rapport visar att det under de senaste årtiondena har utvecklats två 

polära grupper, nyhetssökare som söker sig till nyheter, och nyhetsundvikare 

som undviker nyheter i den mån det är möjligt. Parallellt finns det 

indikationer som visar på att andelen nyhetsundvikare ökar, medan andelen 

nyhetssökare stagnerat. Förloppet riskerar att tillta som en följd av att 

konsumtionen av media blir desto mer digital och att senare generationer 

uppfostras och socialiseras in i en miljö där nyhetssökande inte är normen. 

För att en demokrati ska funktionera på ett bra sätt krävs det att folket i alla 

fall är tämligen upplysta kring politik och samhälle, samt att kunskapsgapet 

mellan olika grupper inte är alldeles för stort. Risken blir annars att det 

politiska deltagandet minskar och blir desto mindre effektivt, det i sin tur gör 

att den politiska representationen blir ensidig (SOU 2015:96, s. 42–43). 
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Fortsättningsvis visar rapporten att människors nyhetskonsumtion spelar en 

betydande roll för deras kunskap om politik, viktiga händelser, aktualiteter 

och om partiernas politiska åsikter. Det är alltså, som tidigare nämnt, viktigt 

vilka typer av nyhetsmedier människor följer. De medier som bidrog till 

positiva kunskapseffekter var i huvudsak morgontidningar i pappersformat, 

att läsa Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet på papper eller internet, 

radionyheter såsom Ekot och Rapport på tv (SOU 2015:96, s. 43). 

3 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter bygger på teorier kring media och 

makt. Den teori som presenteras nedan grundar sig i lära om medierad och 

medialiserad politik, dagordningsteorin och Steven Lukes maktteori samt 

haloeffekten och uppmärksamhetsteorin. Detta eftersom dem på ett eller 

annat sätt står i relation till det som föreliggande studie önskar analysera. 

3.1 Medierad och medialiserad politik 
Det konstateras i föregående forskningsavsnitt att, när medborgares 

huvudsakliga källa till information om politik utgörs av medier och samtidigt 

är den med mest grundläggande förbindelsen mellan människor och politik, 

är politiken medierad. Den medialiserade politiken handlar om förbindelse 

mellan politiken och medierna. Det är en föränderlig process, vilken 

medierna och dess innehåll och förutsättningar påverkar andra delar av 

samhället. Mediering är en premiss för, men inte samma sak som 

medialisering. Ju mer medialiserad politiken är, desto mer omfattande blir 

mediernas makt över politiken (Strömbäck i Nord & Strömbäck 2009, s. 

129).  

 

När medierna värderar nyheter och gör sitt nyhetsurval handlar det inte bara 

om att presentera verkligheten, utan även om att tillfredsställa mediernas 

egna behov. Nyheterna måste vara lämpliga till de format och villkor som de 
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rår över och dessutom vara gynnsamma i att fånga människors 

uppmärksamhet, bland den konkurrens som råder. På motsvarande sätt vill 

medierna minska överskottet av information som är allmänt utbredd i 

samhället, samtidigt som dem måste vara resultatrik vad gäller konkurrensen 

om medborgarnas uppmärksamhet. Detta genom att använda sig av olika 

berättartekniker när de delger information. Exempelvis överdriva, förenkla 

och polarisera eller använda sig av stereotyper, konkretion och 

personifikation (Strömbäck i Strömbäck & Nord 2009, s. 130). I huvudsak 

rör sig frågan om politikens mediering och medialisering, om mediernas 

makt och betydelse i samhället och inom politiken (Strömbäck i Strömbäck 

& Nord 2009, s. 131).  

 

För att skapa oss en verklighetsuppfattning som stämmer någorlunda överens 

med den värld vi lever i, behöver vi medier. Medier krävs för att orientera sig 

bland politiska partierna och ger oss möjlighet att följa med i den politiska 

debatten (SOU 2000:1, s. 84, Strömbäck i Nord & Strömbäck 2009, s. 127). 

Med det sagt är politiken medierad, den äger rum och uttrycks via medier. 

Medborgarnas verklighetsuppfattningar kan inte förstås som separerade från 

mediernas övervakning av politiken och samhället, både primärt och 

sekundärt styr medier i och med det också över medborgarnas värderingar 

(Strömbäck i Nord & Strömbäck 2009, s. 128).  

3.2 Teorier om makt 
Det finns flera olika sätt att förstå och beskriva makt, Steven Lukes beskriver 

makt som en form av relation. Han förklarar makt på följande sätt:  

 

“A may exercise power over B by getting him to do what he does not 

want to do, but also exercises power over him by influencing, shaping, 

or determining his very wants. Indeed, is it not the supreme exercise of 

power to get another or others to have the desires you want them to 
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have - that is, to secure their compliance by controlling their thoughts 

and desires?” (Lukes i Haugaard 2002, s. 42).  

 

Alltså, A använder makt över B genom att få hen att utföra något som hen 

inte vill utföra, men också genom att influera eller styra över hens vilja. 

Vidare är den allra högsta formen av makt att få någon annan att önska sig 

eller behöva, det som du vill att dem ska vara i behov av. På så sätt 

säkerställer du deras konsensus, genom att kontrollera viljor och tankar 

(Lukes i Haugaard 2002, s. 42). Lukes utredning av maktrelationer 

inkorporerar dessutom kontrollen över den politiska agendan, där tänkbara 

dilemman och frågor kan uteslutas från den politiska processen. Genom att 

utesluta potentiellt problematiska frågor från den politiska dagordningen, ges 

en missvisande uppfattning om vad folket, och inte minst institutioner, anser 

vara viktigt. Det kan göra att tänkbara ämnen eller frågor från den politiska 

debatten utesluts (Lukes i Haugaard 2002, s. 41). Vilken medialiseringen av 

politiken i mångt och mycket handlar om.  

 

Strömbäck berättar om medieforskaren Maxwell McCombs och Donald 

Shaws dagordningsteori som artikuleras under 1970-talets början. 

Utgångspunkten för teorin är simpel, mediernas makt handlar inte om 

möjligheten att påverka folkets värderingar utan närmast vilka frågor de har 

värderingar kring. Om massmedia riktar mycket uppmärksamhet mot ett 

bekymmer i samhället, kommer människor att bedöma detta som en väsentlig 

och betydelsefull fråga. Det leder till att de angelägenheter som media 

adresserar mycket och ofta tenderar att hamna högt upp på listan över de 

samhällsfrågor som folket anser viktiga. Strömbäck framhåller att stödet för 

teorin är stort och att studier av dagordningsteorin har genomförts flera 

hundra gånger på olika platser i världen (Strömbäck i Nord och Strömbäck 

2009, s. 258). Om medierna har inflytande över vilka politiska frågor som är 

viktiga för väljarna, är mediernas dagordning av central för den som vill ha 
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makt över väljarnas inställning och agerande. Till syvende och sist kan 

skenbart opolitisk påverkan av dagordningen, dagordningseffekter, indirekt 

få politiska konsekvenser (Strömbäck i Nord och Strömbäck 2009, s. 258).  

Genom sin makt över dagordningen har medierna med andra ord möjlighet 

att påverka väljarnas bedömningsgrund för att värdera både politiker och 

politiska partier. Även om stödet för dagordningsteorin är stort, har de 

traditionella mediernas inflytande över väljare på senaste tiden sjunkit, på 

grund av ökad mediekonsumtion (Strömbäck i Nord och Strömbäck 2009, s. 

259). Effekter av dagordningsteorin är eventuellt mer troliga i en valkampanj 

där det finns få och centrala medier. Om medborgarna tar del av samma 

nyhetssändningar och tidningar har sensmoralen större chans till spridning, 

kontra om människors medievalsmöjligheter är oändliga (Strömbäck i Nord 

& Strömbäck 2009, s. 260).  

3.3 Haloeffekten och uppmärksamhetsteorin 
Haloeffekten upptäcktes först av psykologen Edward Thorndike, som efter 

att ha genomför ett socialt experiment drog slutsatsen att intrycket av en 

person kan göra att det skapas en, antingen positiv eller negativ, aura runt 

personen. Det i sin tur har betydelse för möjligheten att få syn på faktiska 

personliga egenskaper, som en följd av att vi redan bildat oss en uppfattning 

om hur personen i fråga är. Det första intrycket av en persons attraktivitet 

påverkar hur helhetsintrycket av den personen blir (Thorndike 1920: Long-

Crowell 2016: Smith et al., 2010, i Djafarova & Rushworth 2017, s. 8).  

 

Tidigare forskning visar att personliga kvalitéer, utseende och allomfattande 

attraktivitet kan påverka hur vi bedömer en person. Effekten, i reklam och 

medieverksamheten, pekar på att konsumenternas benägenhet att bedöma en 

produkt eller tjänst baseras på avsändarens egenskaper och attraktivitet. Om 

en person med ett attraktivt utseende och en tilltalande livsstil 

rekommenderar en produkt eller tjänst så kan förtroendet för den produkten 

eller tjänsten komma att öka, till följd av att vår uppfattning av personen som 
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marknadsför produkten eller tjänsten är positiv (Ohanian 1990, i Djafarova & 

Rushworth 2017, s. 8). Haloeffekten kan alltså ha en kraftfull påverkan på 

hur vi uppfattar varandra och tillskriver varandra olika typer av egenskaper, 

baserat på föreställningar. I relation till hur media och sociala medier kan 

porträttera makthavare och politiker är haloeffekten en relevant teori i 

föreliggandet studie.  

 

Media och mediekonsumtion är två återkommande ämnen i denna studie. 

Teorin om medieexponering går ut på idén om att mediepåverkan är en 

omedelbar följd av människors medieexponering. Mediernas makt över 

människors uppfattning av verkligheten står i samband med hur mycket de 

utsätts för media. Alltså, desto mer människor tar del av media, desto 

betydande är sannolikheten att influeras av rapporteringen av media. Den 

empiriska förankringen för uppmärksamhetsteorin är dock blandad 

(Strömbäck i Nord & Strömbäck 2009, s. 261).  

4 Metod och material 

Metod och material redogör för den kvalitativ textanalys som utgör metod 

för analys, empiriskt material och urval, tillvägagångssätt och en variant av 

Maltamodellen, som på ett mycket förenklat sätt illustrerar den 

problemformulering som analys och resultat önskar analysera vidare. 

4.1 Kvalitativ textanalys 
Studien kommer att genomföras med hjälp av kvalitativ textanalys, eftersom 

det finns ett intresse för mening och meningsskapande utveckling, med 

utgångspunkten att mening är föränderlig och inte från början självklar 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, s. 211–212). 

Begreppens betydelse kan studeras utifrån att de förändras över tid, men 

också hur somliga begrepp är “inflätade i bestämda tankesystem, som 

förskjuts i samband med att begreppen förändras” (Boréus & Bergström 
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2018, s. 25). Källkritik är förslagsvis ett sådant begrepp, där innebörden på 

kort tid har förändrats som en följd av samhällsutvecklingen. 

Skolans styrdokument är centrala utgångspunkter för alla som arbetar inom 

skolan och har i allra högsta grad inflytande över hur skolan i sig arbetar och 

över hur undervisningen tar form. Därför undersöks Läroplanen för 

grundskolan 2011 (2019), Läroplanen för gymnasieskolan 2011 (2011) och 

Ämnesplanen för Samhällskunskap 1b (2011), gällande källkritik och 

källkritiskt förhållningssätt, politiskt deltagande och medialisering.  

4.2 Empiriskt material och urval 
Den kvalitativa textanalysen kommer, som tidigare nämnt, ta sin 

utgångspunkt i tre av Skolverkets styrdokument, Lgr11 (2019), Gy11 (2011) 

samt ämnesplan för Samhällskunskap 1b (Gy11, 2011). 

 

De citat från Skolverkets styrdokument som kommer att presenteras och 

analyseras är ett urval med grund i tre teman som berör studiens 

forskningsfrågor: Hur svarar Skolverkets styrdokument upp mot vår 

medialiserade samtid vad gäller politiskt deltagande, källkritik och 

källkritiskt förhållningssätt? På vilka källkritiska sätt kan medieringen och 

medialisering av politik komma att påverka ungas politiska deltagande?  

Dessa tre teman består av: Digitalisering och medialisering, källkritik och 

källkritiskt förhållningssätt samt gemensam referensram och politiskt 

deltagande.  

 

Det empiriska materialet utgörs, förutom av Skolverkets styrdokument som 

nämns ovan, till viss del också av den tidigare forskningen eftersom den står 

i förbindelse till styrdokumenten och ligger till grund för analysen. Utöver 

Lgr11 och Gy11 är ämnesplanen för samhällskunskap 1b av relevans 

eftersom den ingår i samtliga högskoleförberedande gymnasieutbildningar. 

Styrdokumenten tenderar att vara något repetitiva, därför har de citat som 
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anses vara av störst relevans valts ut för att sättas i relation till tidigare 

forskning och teori. Med det sagt har jag ändå en ambition om att ge en 

övergripande bild som lämnar svar på forskningsfrågorna på ett rättvist sätt. 

4.3 Tillvägagångssätt 
En stor del av föreliggande studie handlar om att läsa och tolka skolans olika 

styrdokument. Detta för att granska hur dessa betonar källkritik och det 

källkritiska förhållningssättet och det politiska deltagandet. Styrdokumenten 

har lästs igenom grundligt och med utgångspunkt i de forskningsfrågor som 

studien önskar besvara har sedan citat från respektive läroplan och 

ämnesplan valts ut för analys i anknytning till tidigare forskning och teori.  

Presentationen av studiens resultat och analys delades in i tre olika teman, 

varje tema består av två kategorier, redskap och mental beredskap. Den 

första kategorin som presenteras i vartdera temat är ett redskap, den andra en 

mental beredskap. Se nedan. 

 

Tema 1: Digitalisering och medialisering 

Tema 2: Källkritik och källkritiskt förhållningssätt 

Tema 3: Gemensam referensram och politiskt deltagande 

 

Redskap  Mental beredskap 

Digitalisering Medialisering 

Källkritik  Källkritiskt förhållningssätt 

Gemensam referensram Politiskt deltagande 

 

De kategorier som svarar för att vara redskap förstås som grundläggande 

fakta och färdighet, medan den mentala beredskapen är jämförbar med 

förståelse och förtrogenhet. Vilka är fyra olika kunskapsformer som redogörs 

för i Lgr11 (2019) och Gy11 (2011). 
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4.3.1 Maltamodellen 

Utöver den kvalitativa textanalysen vilken fungerar som metod för att 

kartlägga analysen, har en visuell modell med inspiration av Maltamodellen 

(Watt Boolsen 2007, s. 78–79), tagits fram för att göra forskningsområdet 

översiktligt. Det är en mycket förenklad variant över hur problematiseringen 

kan se ut i förhållande till tidigare forskning och teori som presenterats i 

kapitel två och tre. Modellen är alltså en stiliserad översiktsbild över teori 

kring orsak/verkan.  

 

Det finns en medvetenhet kring att delarna i modellen är dynamiska och kan 

kastas om, samt att vissa delar i modellen väger tyngre än andra. 

Maltamodellen presenteras vanligen i två steg, problemanalys och mål-

medel-analys (Watt Boolsen 2007, s. 78–79), jag nöjer mig med en 

problemanalys. Detta eftersom jag dels använder modellen för att göra 

problemformuleringen och analysen överskådlig, dels saknar ambition att 

föreslå allomfattande lösningar.  
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Figur 1: Maltamodellen 

 

Modellens funktion är i aktuell studie är att bidra med en visuell bild över 

hur tidigare forskning, teori och det empiriska materialet hänger samman och 

kommer således inte att diskuteras vidare. 

4.4 Metodkritik 
Kvalitativa metoder får ofta kritik för att inte vara objektiva eller 

regelbundna, bland annat handlar det om vilken data som väljs ut, hur den 

konstrueras och analysen av dessa värden som bygger på att den som forskar 

själv tar beslut om vad som ska betonas. Det gör att forskningen generellt sett 

är besvärlig att återskapa eftersom dess form ofta är strukturlös, subjektiv 

och inte representativ för mer än den egna studien (Watt Boolsen 2007, s. 

88). Syftet med ifrågavarande studie är inte att komma fram till några 

generella sanningar, utan att belysa och åskådliggöra hur källkritik och 
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politiskt deltagande synliggörs i Skolverkets styrdokument. Därför anses 

också metoden passande för forskningen, den eventuella subjektiviteten till 

trots. 

Att tolka text innebär att texten betyder det som personen som analyserar 

texten läser in i den. Vi kan på det sättet aldrig bekanta oss med en text helt 

objektivt. Det gör att textens innebörd skiftar, som en följd av att olika läsare 

förstår texten olika (Gadamer 1997, i Boréus & Bergström 2018, s. 32). Det 

finns vidare en förståelse för att de resultat som jag får fram via min analys, 

inte nödvändigtvis skulle bli densamma hos någon annan trots liknande 

tillvägagångssätt. 

Maltamodellen i sig har kritiserats för att vara förenklad och se förbi 

ömsesidig påverkan, som kan bidra med en mer sanningsenlig bild av 

verkligheten. Modellen värderar inte heller variablernas betydelse, utan alla 

tar samma plats (Watt Boolsen 2007, s. 77), något jag är fullt medveten om 

och hoppas kunna överbrygga med hjälp av kompletterande tillägg, 

reflektioner och analyser. 

5 Analys och resultat 

Nedan presenteras analys och resultat om vartannat, i förbindelse till de 

styrdokument (Lgr11, Gy11 och Samhällskunskap 1b) som är av intresse för 

forskningen. Kapitlet avslutas med de slutsatser som analysen och resultatet 

utmynnar i, tema för tema. Eftersom studiens empiriska material också till 

viss del utgörs av den tidigare forskning som presenteras ovan kommer även 

den att återkomma för att underbygga analys av teori och styrdokument. 

Några av citaten från läroplan och ämnesplan används flera gånger, eftersom 

de passar in under flera teman. Exempelvis: 
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“Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet 

med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb 

förändringstakt” (Gy11 2011, s. 3: Lgr11 2019, s. 7). 

 

Utdraget tolkas passa in under både digitalisering och medialisering, som 

tillsammans utgör tema 1 men motsvarar olika saker i analysen, redskap 

respektive mental beredskap. När citaten är återkommande i både läroplan 

för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan markeras detta med 

referens likt ovan.  

5.1 Tema 1: Digitalisering och medialisering 
Distinktionen som görs mellan digitalisering och medialisering är att 

digitalisering kartlägger om digitala verktyg och medier nyttjas. 

Medialisering inriktar sig på betydelsen av användandet av media antingen 

för en specifik verksamhet eller för samhället generellt. När vi talar om 

digitalisering rör det sig alltså om digitala verktyg och medier används som 

redskap i form av fakta och färdighet, medan medialiseringen syftar på 

medias innebörd för exempelvis politiken, skolverksamheten eller Sverige. 

Medialiseringen och dess konsekvenser på individ och samhälle förstås som 

den mentala beredskapen i form av förståelse och förtrogenhet som 

ungdomar måste besitta för att kunna reflektera kring medier. Detta med 

utgångspunkt i de fyra kunskapsformerna, fakta, färdighet, förståelse och 

förtrogenhet (Lgr 11, Gy11). 

5.1.1 Digitalisering 

Under rubriken Övergripande mål och riktlinjer för läroplanen på 

grundskolan förekommer riktlinjer som berör normer och värden för de som 

arbetar på skolan. Där nämns den ökade digitaliseringen och betydelsen av 

att beakta dess såväl positiva, som negativa konsekvenser  
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“Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och värden 

uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande 

digitalisering medför.” (Lgr11, 2019, s. 10).  

 

Det finns vidare en medvetenhet om att den ökade digitaliseringen kommer 

med både möjligheter och risker, men det framgår inte vilka dessa är. 

Grundskolans läroplan visar också att  

 

“Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla 

elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital 

teknik” (Lgr11, 2019, s. 3).  

 

Här med betoning på digitaliseringen och digitala verktyg. 

Informationssamhället är följaktligen en konsekvens av digitaliseringen, det 

är på grund av digitala verktyg som nya kommunikationsmöjligheter har fötts 

och spridningen av information och åsikter har fått liv. Det är en del av 

skolans uppgift att tillhandahålla eleverna med redskap för att delta i den 

digitaliserade samtiden på ett gynnsamt sätt. I Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska 

och samhällskunskap undersöks högstadieskolans källkritiska inställning som 

resultat av digitaliseringen (Skolinspektionen 2018, s. 5). Granskningen visar 

bland annat, med utgångspunkt i källkritik som redskap, att eleverna 

upplever källkritik som tröttsamt och redan gjort, eftersom det är 

återkommande i flera ämnen (Skolinspektionen 2013:04, s. 19–20).  

Både i läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan står det att: 

 

“Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet 

med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb 

förändringstakt.” (Lgr11, 2019, s. 7: Gy11, 2011, s. 3).  
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I gymnasieskolans läroplan finns det ett tillägg “Deras förmåga att finna, 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig.” (Gy11, 2011, s. 3). 

Grundskolans läroplan syftar mer på informationsflöde och digitalisering i 

egenskap av digitala redskap, medan gymnasieskolans läroplan i högre grad 

handlar om att tillämpa dessa för att kunna navigera sig i samhället på olika 

sätt, en form av mental beredskap. I Gy11 talar man om det stora 

informationsflödet och det digitaliserade samhället såhär: 

 

“I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att 

utveckla elevernas digitala kompetens. Skolan ska bidra till att eleverna 

utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och 

samhällets utveckling.” (Gy11, 2011, s. 3).  

 

Tolkningen blir att eleverna måste ha förmågan att anpassa sig till den 

medialisering och digitalisering som råder. För att göra det betonas den 

digitala kompetensen som redskap, samt förståelsen för vilka konsekvenser 

som digitaliseringen får för individen och samhället, som förmåga eller 

mental beredskap. I enlighet med uppmärksamhetsteorin kring 

medieexponering tenderar mycket medieanvändning att resultera i att 

medierna får ökat inflytande (Strömbäck i Nord & Strömbäck 2009, s. 261). 

Även rektorer som pedagogiska ledare, för såväl grundskola som 

gymnasieskola har: 

 

“… inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att skolbibliotekets 

verksamhet används som en del i undervisningen och för att stärka 

elevernas språkliga och digitala kompetens … ” (Gy11, 2011, s. 11: 

Lgr 11, 2019, s. 17).  
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Skolbibliotekariens roll i den källkritiska undervisningen nämns kort i 

Carlssons och Sundins forskningsrapport kring sök- och källkritik i skolan. I 

den framgår det att skolbibliotekarien pedagogiska funktion bland annat 

innefattar medie- och informationskunskap (2018, s. 6–7). 

5.1.2 Medialisering 

I demokratiutredningen En uthållig demokrati! konstateras att 

kommunikation, information och media skulle komma att bli 2000-talets 

stora utmaningar, något vi med stöd i den tidigare forskningen kan skriva 

under på idag. Med utgångspunkt i demokratiutredningen (SOU 2000:1, s. 

84) har politikens avhängighet till medierna växt och blivit medialiserad. 

Strömbäck hävdar att desto mer medialiserad politiken är, än mer makt får 

medierna över politiken. Medierna måste vara framgångsrika och intressanta 

i sitt innehåll för att vara konkurrenskraftiga, det kan de bli genom att till 

exempel spela på stereotyper, överdriva eller polarisera (Strömbäck i 

Strömbäck och Nord 2009, s. 129–130). Det krävs vidare en förståelse för 

hur media fungerar och vad media, i och med medialiseringen av politik, kan 

ha för inverkan på omgivningen. I läroplanen för grundskolan står det att 

skolan ska:  

 

“... bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik” (Lgr11, 

2019, s. 3).  

 

Eftersom medialiseringen i förlängningen kan förstås ses som en konsekvens 

av digitaliseringen, ligger förståelsen för digitaliseringens påverkan på 

individ och samhälle till grund för att ta sig an frågor som rör medialisering. 

Det framgår, både i Lgr11 och Gy11, att skolans ansvar innefattar: 
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“… att varje elev efter genomgången grundskola kan använda såväl 

digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation 

och lärande” (Lgr11 2019, s. 12: Gy11 2011, s. 5).  

 

Själva definitionen av medialisering, är att den fokuserar på hur 

verksamheter och samhället påverkas av att vi använder oss av medier. Det 

är en process som handlar om kraften mellan verksamheten och medierna 

(Strömbäck i Nord & Strömbäck 2009, s. 129: Hjarvard 2013, i Richter 2018, 

s. 14). Nyttjandet av digital teknik och betoningen på digitala verktyg kan 

vidare förstås i likhet med att skolan är medialiserad.  

 

I Svenska framtidsutmaningar diskuteras konsekvenserna av det stora 

medieutbudet. Det leder bland annat till att selektiviteten ökar och risken 

finns att människors verklighetsuppfattning och utgångspunkter kommer att 

skilja sig åt, som en följd av olika mängd och typ av mediekonsumtion (Ds 

2013:19). Ifall idén om att mediepåverkan är en direkt följd av människors 

exponering för media och det finns ett samband mellan befolkningens 

medieexponering och hur påverkade vi blir av media (Strömbäck i Nord & 

Strömbäck 2009, s. 261), så är den ökade mediekonsumtionen ett led i att 

tillskriva medierna ännu mer makt.  

 

Kontrollen över den politiska agendan, som media till följd av 

medialiseringen i mångt och mycket har, kan göra att vissa frågor exkluderas 

från den politiska debatten (Lukes i Haugaard 2002, s. 41). Det gör att den 

gemensamma referensramen kommer att skilja sig åt. Medborgare som 

upplever problem vilka utesluts från den politiska debatten och 

medierapportering, får således hantera det på egen hand utan samhällets 

förståelse eller stöd. Reflektionen blir således att de frågor som utesluts från 

den politiska och offentliga debatten tenderar att gro sig större och hittar så 
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småningom andra sätt, än genom det etablerade politiska systemet, att 

artikuleras på. Det är således av vikt att eleverna är medvetna om den 

invecklade verkligheten i koppling till medialiseringen och kan agera inom 

den. I dem båda läroplanerna som utgör grunden för analys framgår: 

 

“Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet 

med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb 

förändringstakt” (Lgr11, 2019, s. 7: Gy11, 2011, s. 3).  

 

Strömbäck menar att om ett samhällsproblem får mycket uppmärksamhet i 

media, kommer medborgarna att klassa problemet som relevant, i enlighet 

med dagordningsteorin. De problem som media ofta adresserar och lyfter blir 

också de problem som befolkningen tycker är viktiga. Eftersom stödet för de 

traditionella medierna har sjunkit och människor i allt högre utsträckning 

exponeras för olika nyheter och medier blir effekten av dagordningsteorin 

inte lika omfattande (Strömbäck i Nord och Strömbäck 2009, s. 258–260). I 

anknytning till behovet av att ha förståelse för medialiseringens påverkan på 

samhälle och politik menar Gy11 att alla elever ska: 

 

“… ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. 

De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och 

förstå risker samt för att kunna värdera information.” (Gy11, 2011, s. 

3).  

 

För att eleverna inte ska bli förblindade inför medialiseringen av politiken 

krävs det således att de har den mentala beredskapen att ifrågasätta och 

kritiskt granska även, eller kanske framförallt media. Skolinspektionens 

granskningsrapport visar att skolorna överlag måste bli bättre på 
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undervisning om källkritiskt förhållningssätt, särskilt när det kommer till att 

hantera digitala medier. Skolinspektionen menar fortsättningsvis att det finns 

en risk att en otillräcklig utbildning i digitala medier leder till att eleverna 

inte får de hjälpmedel som behövs för att ta underbyggda beslut 

(Skolinspektionen 2018, s. 6). Det centrala innehållet för Samhällskunskap 

1b innefattar: 

 

“Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter 

att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter 

de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering” 

(Gy11, 2011).  

 

Bland de elever som läser på högskoleförberedande gymnasieprogram, 

betonas förståelsen för media och medialisering. Den tidigare forskningen 

Ungar och medier 2019 pekar på att mobiltelefonen är det mest använda 

nyhetsmediet för ungdomar mellan 13–18 år, medan papperstidningar och 

radiolyssnande är på väg bort (3–6 %). Dessa siffror stärker det som nämns i 

SOU Låt fler forma framtiden! (2016:5), där man menar att tv och sociala 

medier är den största källan till information av politisk karaktär bland unga. 

Bruket av media och informationsteknik är det således inget fel på, det finns 

det gott om. Men i samhällskunskapens centrala innehåll ingår också 

förståelsen kring dess konsekvenser för individ och samhälle. Av den 

tidigare forskningen att döma menar Statens medieråd (2019, s. 37) att de 

medier som enligt SOU Demokratin och det förändrade medielandskapet: 

Mot ökade kunskapsklyftor och deltagandeklyftor? (2015:96) bidrog till 

störst positiva kunskapseffekter, det vill säga morgontidningen i 

pappersformat, radio och tv-nyheter, är också dem som konsumeras allra 

minst bland unga. 
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I enlighet med haloeffekten som presenteras ovan, kan karismatiska och 

attraktiva personer skapa sig en aura av positivitet som smittar av sig på det 

som är runtomkring. Om personen i fråga gör reklam för eller förknippas 

med en produkt eller tjänst kommer även den att upplevas positiv (Ohanian 

1990, i Djafarova & Rushworth 2017, s. 8). Haloeffekten kan tillämpas på 

medieringen och medialiseringen av politik då politiker, i och med den, har 

möjlighet att gestalta sin livsstil, sina intressen och sin person på ett mer 

personligt sätt än tidigare och också ge uttryck för andra saker än politik. Det 

gör att distansen mellan politiker och medborgarna krymper. Det är såklart 

upp till var och en av de förtroendevalda att agera i enlighet med egen linje, 

men det bör också poängteras att alla politiker inte har samma förutsättningar 

att gå hem hos den stora massan ungdomar, vilket också är en fråga om makt 

(Lukes i Haugaard 2002, s. 42). 

 

Dagordningsteorin som nämns ovan bygger på att människor tar del av 

medieinnehållet som produceras, genom mediekonsumtionen får medierna 

kontroll över människors uppfattning om hur världen är beskaffad 

(Strömbäck i Nord & Strömbäck 2009, s. 261). Vi kan vidare konstatera att 

medier som inte konsumeras i lika hög grad, likt papperstidningar och radio 

förlorar makt medan sociala medier och andra internetbaserade medier 

erhåller makt. 

5.2 Tema 2: Källkritik och källkritiskt förhållningssätt 
Här presenteras två underkategorier, källkritik och källkritiskt 

förhållningssätt. När vi talar om källkritik handlar det framförallt om de fyra 

källkritiska principerna äkthet, tid, oberoende och tendensfrihet som redskap 

för att avgöra en specifik källas tillförlitlighet. Det källkritiskt 

förhållningssätt berör istället den mentala beredskapen som krävs för att 

förstå samband och att tänka kritiskt. Detta med grundval i de fyra 

kunskapsformerna fakta och färdighet respektive förståelse och förtrogenhet 

(Lgr 11, Gy11).  
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5.2.1 Källkritik 

Den tidigare forskningen visar att eleverna har störst tillit till de etablerade 

medierna där public service har särskilt stort förtroende, medan få sätter hopp 

till sociala medier i egenskap av pålitlig källa (Statens medieråd 2019, s. 40). 

Dessa resultat dementerar bilden av att ungdomar okritiskt mottar olika 

nyheter utan kritisk blick och utan hänsyn till var informationen kommer 

ifrån. Tvärtom verkar tillståndet vara omvänt, att barn och ungdomar tycker 

att de erkända och etablerade medierna är de som är mest trovärdiga. 

Dessutom strider det också mot teorin om att mediepåverkan är en direkt 

följd av hur mycket människor exponeras för media, vilket vi i allra högsta 

grad kan konstatera att ungdomarna gör (Statens medieråd 2019, s. 40). Om 

mediernas makt över ungdomars verklighetsuppfattning står i förbindelse till 

deras medieexponering (Strömbäck i Nord & Strömbäck 2009, s. 261), skulle 

ungdomarna i enlighet med tidigare forskning (SOU 2016:5, s. 130) bli 

oerhört påverkade av sociala medier, eftersom det är dessa som de använder 

mest. I Gy11 står det: 

 

“Det är skolans ansvar att varje elev kan använda sina kunskaper som 

redskap för att kritiskt granska och värdera påståenden och 

förhållanden … ” (2011, s. 5). 

 

Här betonar skolverket själv källkritiska kunskaper som redskap för att 

utvärdera information. På frågan om eleverna i skolan fått lära sig om 

källkritik på internet visar diagrammet från Statens medieråd goda resultat. 

Av eleverna mellan 13–16 år och 17–18 år anger 91 procent att de fått 

undervisning i skolan om källkritik på internet (Statens medieråd 2019, s. 

66). I koppling till den aktuella studiens huvudsakliga fokus är Saklighet och 

allsidighet i gymnasieskolans läroplan att ta i beaktning. Här framgår det att: 
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“… Undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar 

redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som står för dem” 

(Gy11, 2011, s. 2).  

 

Det är förenligt med de demokratiska fri- och rättigheterna, som ligger till 

grund för skolverksamheten, samt med de källkritiska principerna som kan 

användas som redskap för att avgöra en källas ursprung. I studien Ungar och 

medier 2019 av Statens medieråd som presenteras i den tidigare forskningen 

ovan, står det klart att det finns en betydande skillnad vad gäller pojkar och 

flickors källkritik i åldrarna 17–18 år. En stor del av pojkarna saknar helt 

tillit till de etablerade nyhetsmedierna, något som Statens medieråd menar 

kan bero på att det först är i de övre tonåren som de allra flesta börjar skapa 

ideologiska perspektiv och politiska åsikter. Det i sin tur påverkar hur vi 

engagerar oss i nyheter, samt vilka medier som tillskrivs mest tillit (Statens 

medieråd 2019, s. 56). Så pass mycket källkritik att ungdomar inte litar på 

någon typ av media är alltså också ett demokratiskt problem. Varvid jag vill 

poängtera parallellen mellan ledmotivet källkritik, källkritiskt 

förhållningssätt och politiska deltagande. Något vi kommer återkomma till i 

diskussionsavsnittet. I samhällskunskapsämnets syfte och centrala innehåll 

står det vidare att undervisningen i ämnet ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla: 

 

“Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika 

källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet”, samt: 

“Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta 

information från källor i digital och annan form” (Gy11 2011, s. 7). 

 

Där betonas källkritik som metod samt kan sättas i förbindelse med de 

källkritiska principerna, äkthet, tid, oberoende och tendensfrihet som utgör 
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grunden för källkritik som redskap (Thurén & Werner 2019, s. 120). 

Informationssökning och källkritik är avgörande för skolan, menar Carlsson 

och Sundin, likaså för det demokratiska samhället i stort. Den främsta 

slutledningen av studien de genomfört är att vi måste diskutera vad källkritik 

och informationssök i själva verket kan vara, hur vi ska utbilda i det och hur 

det ska bedömas (Carlsson & Sundin 2018, s. 73). I Lgr11 (2019) står inte 

begreppet källkritik skrivet, men det formuleras i koppling till källkritik att: 

”Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor” (Lgr11 2019, s. 

5) och att skolan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla digital 

kompetens, ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt gentemot digital 

teknik. Ett sådant förhållningssätt ska hjälpa eleverna värdera information, se 

möjligheter och hinder (2019, s. 3). 

 

Om vi ska lyssna till Carlsson och Sundins tanke kring informationssök och 

källkritik som fundament för skolan (2018, s. 73), är det viktigt att det 

artikuleras i styrdokumenten. Till grund för lärares utformning av 

undervisning och bedömning ligger alltid skolans styrdokument, såväl 

läroplan som ämnesplan. Vad som framgår i skolans styrdokument kring 

källkritik är en förutsättning för att lärare ska kunna betona och bedöma det i 

klassrummet på ett adekvat sätt.  

 

5.2.2 Källkritiskt förhållningssätt 

Även om vi i föreliggande studie hävdar ett kritiskt tänkande är en mental 

beredskap som mer eller mindre uppfyller eleven i vardagslivet. Framgår det 

i grundskolans läroplan att: 

 

“Skolan svarar för att varje elev efter genomgången grundskolan kan 

använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 

ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden” (Lgr 

11, 2019, s. 12).  
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Skolverket refererar således det kritiska tänkandet till något som eleven “kan 

använda sig av” snarare än att det är en del av en psykologisk förmåga som 

genomsyrar elevens sätt att tänka. Enligt Gy11 konstateras fortsättningsvis: 

 

“Det är skolans ansvar att varje elev har förmåga att kritiskt granska 

och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera 

och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor … ” (Gy11, 

2011, s. 6) 

 

Det kan fortsättningsvis, med utgångspunkt i föreliggande studie kring 

källkritik som redskap och källkritiskt förhållningssätt som mental 

beredskap, förstås som att eleven ska tillägna sig ett gott kritiskt 

förhållningssätt i form av förståelse och förtrogenhet. Det vill säga en 

förmåga som eleven ska besitta och som ska vara en del av den ständiga 

reflektionen, till skillnad från ett verktyg av källkritiska principer, vilka 

eleven tar till för att kritiskt granska en specifik källa.  

 

I Skolinspektionens granskningsrapport från 2013 står det tydligt att de 

ämnesspecifika kompetenserna i grundskolans SO-ämne, som handlar om 

källkritik och kritisk granskning, till stor del saknas i den undervisning som 

har observerats. Samma granskning visar att källkritik upplevs tjatigt bland 

eleverna, eftersom det oftast behandlas i flera ämnen. Granskningen tar upp 

faran kring att det kritiska förhållningssättet förstås som något som utförs 

några fåtal gånger, istället för att uppfylla och genomsyra undervisningen 

som sig bör, eftersom kritisk granskning är en aspekt av de specifika 

förmågorna som ingår i kunskapskraven för ämnet SO (Skolinspektionen 

2013:04, s. 19). I skolinspektionens granskning av grundskolan verkar det 

alltså, i kontrast till några av de tidigare nämnda forskningarna baserade på 

elev- och lärarsvar, att det källkritiska förhållningssättet inom SO-
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undervisningen överlag måste förbättras. Det källkritiska förhållningssättet är 

mer framträdande i de styrdokument som berör gymnasieskolan, medan 

förmågan till källkritik betonas desto oftare i läroplanen för grundskolan. I 

gymnasieskolans läroplan står det bland annat skrivet: 

 

“Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska information och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis 

närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta” (Gy 11, 

2011, s. 3).  

 

Här betonas vidare vikten av att tänka kritiskt och förstå konsekvenser av 

olika alternativ, det öppnar upp för nyanserade reflektioner, möjligheten att 

se samband och dra slutsatser. Det går hand i hand med idén om det 

källkritiska förhållningssättet som en mental beredskap, vilket också hjälper 

eleverna att tänka vetenskapligt. I enlighet med Ungar och medier 2019 

(Statens medieråd 2019) har etablerade nyhetsmedierna överlag ett större 

förtroendekapital än plattformar på sociala medier hos unga, vilket visar att 

ungdomar visst har ett källkritiskt förhållningssätt. I 

samhällskunskapsämnets syfte står det, i relation till ett kritiskt 

förhållningssätt, tydligt att: 

 

“… 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.” (Gy11, 2011).  

 

Det källkritiska förhållningssättet som mental beredskap innefattar på sätt 

och vis källkritik som redskap, men sker per automatik och präglar också 
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sättet att tänka. I koppling till uppmärksamhetsteorin som bygger på idén om 

att exponeringen för media samspelar med hur mycket inflytande media har 

på oss (Strömbäck i Nord & Strömbäck 2009, s. 261), hänger ihop med förmågan 

att värdera information. I takt med att mediekonsumtionen ökar, borde också 

behovet av ett källkritiskt förhållningssätt också öka.  

 

Rapporten om sök- och källkritik i grundskolan tar upp vikten av att bredda 

synen på källkritik och vad det egentligen innebär, i form av exempelvis 

internets grundläggande uppbyggnad och algoritmer, kanske framförallt när 

det kommer till just sociala medier och sökmotorer som tillhandahåller oss 

med de källor som vi sedan granskar (Carlsson & Sundin 2018, s. 71–72). 

För att lyfta undervisning i källkritik kan det vidare vara lärorikt att diskutera 

hur vi faktiskt nås av den information som vi exponeras för och hur internet 

är konstruerat för att förse oss med olika typer av information.  

 

På liknande sätt som haloeffekten grundar sig i uppfattningen om att en 

persons egenskaper kan smitta av sig på personer, saker och tjänster 

runtomkring (Thorndike 1920 i Djafarova & Rushworth 2017, s. 8), kan 

internets algoritmer ta fram liknande innehåll, produkter eller tjänster likt 

dem vi redan tar del av och tycker om, för att fånga vår uppmärksamhet. 

5.3 Tema 3: Gemensam referensram och politiskt deltagande 
Det tredje och sista temat består av två delar och belyser vikten av en 

gemensam referensram och politiskt deltagande. Den gemensamma 

referensramen är ett fundament för att demokratin och det politiska systemet 

ska fungera, den förstås som ett redskap för att överhuvudtaget kunna ha 

meningsfulla debatter och delta politiskt. Det politiska deltagandet tar sin 

utgångspunkt i skolans centrala uppdrag, men handlar främst om 

demokratiskt och politiskt samhällsdeltagande ur olika perspektiv och förstås 

som den mentala beredskapen, det vill säga förutsättningarna som krävs för 

att delta. Detta med utgångspunkt i de fyra kunskapsformerna, där fakta och 
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färdighet motsvarar redskapet och mental beredskap förståelse och 

förtrogenhet (Lgr 11, Gy11). 

5.3.1 Gemensam referensram 

Det ökade medieutbudet ligger till grund för allt större och mer tilltagande 

skillnader mellan vilken media som människor konsumerar. Selektiviteten 

beror på människors olika intresse och motivationer, en skillnad som fortsatt 

tycks öka. I och med att det finns en koppling mellan vilka medier som 

människor konsumerar och deras kompetens, kunskap och deltagande kan 

konsekvensen bli att gapet i kunskaps- och deltagarklyftorna blir desto mer 

central (Ds 2013:19, s. 183). Under Skolans uppdrag i läroplanen för 

grundskola står det:  

 

“Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram alla i samhället behöver” (Lgr11 2019, s. 3). 

 

I gymnasieskolans läroplan återfinns på liknande sätt att: 

 

“Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den 

gemensamma referensramen i samhället och som utgår från 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som alla omfattas av“ (Gy11 2011, s. 2–3). 

 

Enligt rapporten Demokratin och det förändrade medielandskapet fastslås 

bland annat att mediernas reproduktion av verkligheten i själva verket är 

verkligare än verkligheten, eftersom det är mediernas bild av verkligheten 

som människor i regel har tillgång till (SOU 2015:96, s. 4). I enlighet med 

flera källor till föreliggande studie står bristen av både intresse och tid i 

vägen för att vi ska få grepp om världsläget på egen hand, med allt vad det 

innebär, vi är således beroende av medierna och journalistiken för att kunna 
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bilda oss en adekvat verklighetsuppfattning (SOU 2000:1, s. 84, Strömbäck i 

Nord & Strömbäck 2009).  

 

Dessutom kommer den skilda mediekonsumtionen att påverka vilka frågor 

som människor anser är väsentliga (Ds 2013:19, s. 183). När medierna 

bedömer värdet av en nyhet och gör sitt urval rör det sig inte endast om att 

redogöra för verkligheten. Det handlar också om att tillgodose mediernas 

självständiga behov av intressant innehåll i den konkurrerande verksamheten, 

det rör dessutom frågan om nyhetsmediet villkor och förutsättningar 

(Strömbäck i Strömbäck & Nord 2009, s. 130). Mediernas inflytande över 

människors uppfattning om verkligheten och om politiska frågor är alltså 

beroende av flera faktorer. 

 

Människors verklighetsuppfattning hör ihop med mediernas och 

journalistikens kontroll över politiken och samhället, de går inte att skilja åt 

(Strömbäck i Nord & Strömbäck 2009, s. 128). Med detta påverkar medierna 

och journalistiken människors åsikter, eftersom de är med och formar 

ramarna och spelreglerna inom vilka vi verkar. Det är således media som till 

stor del styr över problemformuleringen, genom att bestämma vilka röster 

som ges utrymme och vilka berättelser som berättas. Mediernas möjlighet att 

sätta agendan och bestämma över vilka skildringar som görs skapar alltså 

idéer om sanningen, vad den innebär och hur samhällets strukturer ser ut. 

Den högsta formen av makt, i enlighet med Lukes, är att få någon annan att 

vilja ha det som man själv vill att dem ska vilja ha, det inkluderar även tankar 

och åsikter (Lukes i Haugaard 2002, s. 42). Vad som delas på sociala medier 

och vilka berättelser som får sätta tonen och ta plats, och inte få ta plats, i 

massmedier kommer att påverka människors världsbild och referensram.  

Medias utveckling leder till en större mångfald, men det också till bekymmer 

när det kommer till att ha betydelsefulla och förnuftiga diskussioner om 

människors världsbilder inte är förenliga med varandra (Ds 2013:19, s. 183). 
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Det är följaktligen skolans uppgift att skapa en någorlunda gemensam 

referensram för ungdomarna, massmedier och sociala medier till trots. 

5.3.2 Politiskt deltagande 

I första kapitlet av läroplanen, Skolans värdegrund och uppdrag, betonas den 

demokratiska utgångspunkten för skolan: 

 

“Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas 

i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt 

ansvar.” (Lgr11, 2019, s. 6).  

 

Utbildningen för demokratisk förståelse bör, enligt demokratiutredningen En 

uthållig demokrati! förbättras. Skolan har en skyldighet att etablera 

ungdomars möjlighet att utveckla sitt demokratiska deltagande, genom att 

uppmuntra till viss form av skepticism, diskussion, lyhördhet och nytänk 

(SOU 2000:1, s. 242). Skolan är med andra ord en viktig plats för möten 

mellan olika kulturer och perspektiv, skolan hjälper till att utveckla 

kompetenser att föra resonemang och diskussion samt inger ömsesidig 

respekt rörande de ämnen och frågeställningar som förenar oss, exempelvis 

hur samhället ska konstrueras. Skolverkets betoning på betydelsen av att 

demokratiska värderingar och arbetssätt ska prägla undervisningen, tyder på 

en inställning om att demokratin ska ingå i elevernas mentalitet och 

genomsyra alla deras val och handlingar, varför politiskt deltagande faller 

under kategorin mental beredskap. 

 

I läroplanen för gymnasieskolan framgår det i det första kapitlet Skolans 

värdegrund och uppgifter, styrkt av skollagen (SFS 2010:800), att 

utbildningen ska vila på demokratisk grund. Undervisningen ska 

fortsättningsvis bottna i vetenskapligt djup och tillförlitlig erfarenhet. I 
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skolans uppdrag ingår att låta varje separat elev hitta sin unika personlighet 

och därmed förmå delta i samhället genom att göra sitt yttersta i 

ansvarstagande självständighet (Gy 11, 2011, s. 1). Det politiska deltagandet 

kan vidare förstås som en mental beredskap, vilken eleverna måste mäkta 

med och vara kapabel till, till följd av att dem är säkra i sig själva och sin 

person. 

 

Bland slutsatserna som dras av utredningen En uthållig demokrati! betonas 

vikten av skolans centrala demokratiuppdrag, med emfas på att reducera 

samhällsklyftor, utanförskap och segregation. Detta eftersom det politiska 

deltagandet för ungdomar i utanförskap sträcker sig utanför det etablerade 

sättet att delta, exempelvis via subkulturer eller modernare sociala aktiviteter. 

Därför är det av betydelse att de inrättade organen bekräftar ungdomars 

engagemang (SOU 2000:1, s. 243). Det är i enlighet med Gy11  

 

“... skolans ansvar att varje elev har förutsättningar för att delta i 

demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv ... ” (Gy11, 

2011, s. 6). 

 

I skolans mål ingår dessutom att: 

“... varje elev utifrån kunskap om demokratins principer 

vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former, utvecklar 

sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och 

samhällsliv … ” (Gy11, 2011, s. 8).  

 

Samtliga barn och ungdomar ska således utveckla förmåga att agera politiskt 

i enlighet med den demokratiska och politiska struktur som samhället bygger 

på, analogt med gymnasieskolans mål. Med stöd av rapporten Demokratin 

och det förändrade medielandskapet har det utvecklats två rakt motsatta 

grupper, nyhetssökare och nyhetsundvikare. Tecken visar att kvoten 
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nyhetssökare har stannat av, medan nyhetsundvikarna ökar. Som en 

konsekvens av medieanvändningen riskerar utvecklingen att fortgå, eftersom 

media blir desto mer digital och senare generationer inte socialiseras in i en 

miljö där nyhetssökande är normen (SOU 2015:96, s. 42–43). När ungdomar 

inte längre uppmuntras till att läsa morgontidningen, för att den inte är en 

naturlig del av hushållet och Tv4-nyheterna inte automatiskt går på mitt i 

fredagens långfilm finns det således risk för att medborgarna omedvetet, eller 

medvetet, undviker information som berör samhälle, politik och omvärlden.  

 

Om kunskapsklyftorna ökar och det politiska deltagandet inte fungerar som 

det ska, till följd av att bara en viss del av befolkningen är pålästa nog att 

rösta och delta politiskt, kan det få stora samhällskonsekvenser. I det långa 

loppet kan det resultera i att missnöjet bland medborgarna ökar och att 

segregationen växer, eftersom tilltron till demokratin och det politiska 

systemet sakna. I koppling till dagordningsteorin (Strömbäck i Nord och 

Strömbäck 2009, s. 258) och kontrollen över den politiska agendan (Lukes i 

Haugaard 2002, s. 42), blir också risken att somliga problem utesluts från 

den politiska debatten, som konsekvens av att bara en liten del av samhället 

aktivt deltar, effekten blir således ännu mer utanförskap.  

 

Att “... varje elev utifrån kunskap om demokratins principer 

vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former, utvecklar 

sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och 

samhällsliv ...” (Gy11, 2011, s. 8), är central.  

 

Det finns flera faror i att antalet som deltar politiskt och demokratiskt 

minskar, det gör bland annat systemet ineffektivt och leder till att 

representationen blir skev (SOU 2015:96, s. 42–43). I utredning En uthållig 

demokrati! menar man att mediernas tillväxt har gjort det lättare för 

medborgarna att delta och påverka, på grund av det instrument för samtal 
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som utvecklats till följd av medialiseringen. För att demokratin ska fungera 

är det av största vikt att medborgarna har förtroende för en fungerande 

journalistik (SOU 2000:1, s. 84). Det är följaktligen skolans ansvar att 

förmedla och införliva demokratiska värderingar och former att delta hos 

eleverna. 

 

Internet har gjort att politiska representanter kan ha en annan form av relation 

till och kommunikation med väljarna än tidigare. Enligt SOU Låt fler forma 

framtiden! var Facebook år 2014 den mediekälla där unga tog del av den 

största andelen politiska nyheter, medan det på det stora hela var tv:n som 

stod för den huvudsakliga källan till politisk information. Internet har således 

bidragit till stora skillnader vad gäller hur politiska representanter når ut och 

står i förbindelse till sina väljare (Mediavision 2014, i SOU 2016:5, s. 130). 

Uppfattningen av hur en person är, exempelvis framgångsrik, vältalig och 

snygg, kan generera en gloria av liknande egenskaper runt sig i enlighet med 

haloeffekten (Thorndike 1920 i Djafarova & Rushworth 2017, s. 8). När 

politiska representanter kan marknadsföra inte bara sin politik, utan även sin 

person genom sociala medier kan det hända att personen i fråga tillskrivs 

andra egenskaper som är besläktade med de vi redan känner till, såsom rolig, 

omtänksam och intelligent. Det kan således påverka våra sympatier för 

politiker i sig, oavsett om vi har kunskap kring deras politiska agenda eller 

inte. Även Lukes maktteori kring kontrollen över den politiska agendan blir 

relevant här (Lukes i Haugaard 2002, s. 42), stora aktörer på internet likt 

Facebook, Twitter och Youtube kan också ha politiska intressen, om inte 

annat förser dess algoritmer oss med olika typer av innehåll som kan 

påverka. 

 

Slutrapporten för regeringens framtidskommission poängterar möjlighet, 

motivation och förmåga som tre faktorer vilka avgör våra handlingar och 

dess konsekvenser. Medborgare måste i första hand ha möjlighet att delta 
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politiskt och använda sig av medier, samt ha drivkraft och incitament till att 

göra det. Det krävs förmåga att dels ta till sig information från medierna och 

bilda en uppfattning, dels kunskap om hur politiskt deltagande ser ut (Ds 

2013:19, s. 180). Möjlighet, motivation och förmåga kan förstås som tre 

delar i den mentala beredskapen som krävs för att utöva politiskt deltagande. 

Som en följd av att medieutbudet ökar, ökar också selektiviteten vilket gör 

att individuella motivationer och förmågor avgör vad för typ av media som 

konsumeras. Det i sin tur påverkar det politiska deltagandet (Ds 2013:19, s. 

180). I skolans uppgift ingår att skapa möjlighet, motivation och förmåga till 

politiskt deltagande. 

6 Slutsats och diskussion 

Nedan följer sammanfattande diskussion och sammanfattande slutsats av 

analys och resultat med utgångspunkt i de teman som låg till grund för 

strukturen: Digitalisering och medialisering, Källkritik och källkritiska 

förhållningssätt, Gemensam referensram och politiskt deltagande.  

Ytterligare en utgångspunkt för analysen var idén om de två kategorier som 

respektive tema bestod av: Redskap och mental beredskap, som avser olika 

former av kunskap, fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet, i enlighet 

med Lgr11 och Gy11 (2019, 2011). Redskap som kunskapsformerna fakta 

och färdighet respektive mental beredskap som förståelse och förtrogenhet.  

6.1.1 Tema 1: Digitalisering och medialisering 

Det framgår i båda läroplanerna som analyseras att eleverna ska kunna delta 

och verka i en invecklad verklighet där informationen flödar, digitaliseringen 

ökar och som är under ständig förändring (Lgr11 2019, Gy11 2011). 

Grundskolans läroplan fokuserar desto mer på digitaliseringen och digitala 

verktyg, medan gymnasieskolans läroplan i högre utsträckning betonar dess 

konsekvenser och elevens navigering i samhället på olika sätt.  
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Med ett förhållningssätt gentemot digital teknik som är ansvarsfullt och 

kritiskt, som förespråkas i Gy11, ges insikt om de risker som digital teknik 

medför (2011, s. 3), likt kontrollen över den politiska agendan. Den tillsyn 

över den politiska dagordningen, som media antas ha, kan göra att somliga 

frågor exkluderas från den offentliga arenan (Lukes i Haugaard 2002, s. 42). 

Medierna styr problemformuleringen genom att bestämma vems historia och 

vilka röster som får ta plats. Politiken konstateras medialiserad, vilket 

betyder att medierna har makt över politiken (Strömbäck i Nord & 

Strömbäck 2009, s. 129). Sett till den definitionen av medialisering förstås 

även skolan vara medialiserad, eftersom den är beroende av digital teknik, 

verktyg och medier.  

De medier som har störst positivt inflytande på ungdomars kunskaper är 

papperstidningar, radio och tv, det är också de medier som ungdomar 

konsumerar allra minst (Statens medieråd 2019, s. 37: SOU 2015:96). 

Kanske borde skolans styrdokument fortsättningsvis poängtera värdet av 

traditionella medier mer. 

Medialiseringen av politik gör att avståndet mellan politiker och medborgare 

krymper. Ur ett mer optimistiskt perspektiv skulle det kunna skapa ett större 

intresse för politik i sig. I anknytning till haloeffekten (Thorndike, Djafarove 

& Rushworth 2017, s. 8) kan politiker utnyttja sina goda personliga 

egenskaper eller kontakter för att gynna sina politiska intressen. Ponera att 

skiljelinjen mellan kändisar och politiker på så sätt blir oskarp, då är kunskap 

om medierad och medialiserad politik och det källkritiska förhållningssättet 

ovärderligt.  

Skolverkets styrdokument, läroplan för grundskola och läroplan för 

gymnasieskola betonar främst digitaliseringen i termer av redskap och 

verktyg, men också vikten av att eleverna ska tillgodogöra sig kunskap om 

hur denna påverkar individ och samhälle. En tilltagande digitalisering, 
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mediering och medialisering av politik och skola i kombination med en 

mediekonsumtion som växer satt i relation till teori om makt och media 

bekräftar betydelsen av digitala verktyg och medier som redskap. Det styrker 

förståelsens roll för medialisering som mental beredskap och förmågan att 

reflektera kring mediernas innebörd för samhälle och individ, vilket 

framförallt Gy11 tolkas formulera. 

6.1.2 Tema 2: Källkritik och källkritiskt förhållningssätt 

Läroplan för gymnasieskolan samt ämnesplan för samhällskunskap 1b lägger 

stor vikt vid källkritik och källkritiskt förhållningssätt, medan begreppet 

källkritik inte står inskrivet i Lgr11. Styrdokumenten betonar skolans 

ansvarighet i att eleverna kan använda sig av källkritik som redskap, för att 

granska och värdera information (Gy11, 2011, s. 5). Lgr11 talar inte om 

källkritik specifikt, begreppet som sådant återfinns inte i läroplanen för 

grundskolan och de ämnesspecifika kompetenserna i grundskolans SO-ämne 

måste generellt sett förbättras (Skolinspektionen 2013:04, s. 19). Detta för att 

ungdomarna i gymnasieskolan sedan ska ha grundkunskapen som krävs för 

att utveckla sin källkritik och sitt kritiska förhållningssätt.  

Rapporten från Statens medieråd visar dock att 91 procent av de nästan 3000 

eleverna mellan 13–18 år som deltagit i undersökningen, tagit del av 

undervisning som handlat om källkritik på internet (2019, s. 66), vilket ju 

innefattar högstadieeleverna åldersmässigt. Ungdomar har mest tilltro till 

Public service, men ställer sig mer kritiska till sociala medier som källa 

(Statens medieråd 2019, s. 40), vilket dementerar bilden av att ungdomar inte 

skulle vara källkritiska. 

Samhällskunskap 1b redogör för att eleverna ska tillägna sig förmåga att 

använda källkritik som redskap, att söka och granska information från olika 

källor (Gy11 2011, s. 7). Samhällskunskap 1b ingår fortsättningsvis i 

samtliga högskoleförberedande gymnasieprogram. Det blir tydligt att Gy11 
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betonar det källkritiska förhållningssättet i högre utsträckning än Lgr11, som 

lägger mer fokus på digital teknik och verktyg. Skolan ska bedriva en 

undervisning som kännetecknas av saklig- och allsidighet (Gy11, 2011, s. 2). 

En större del pojkar i 17–18 årsåldern tenderar, i relation till flickorna i 

samma ålder, att vara så pass källkritiska att de inte litar på något av de 

etablerade nyhetsmedierna (Statens medieråd 2019, s. 56). Vilket kan tolkas 

problematiskt, varför skiljelinjen mellan det källkritiska förhållningssättet 

och faktaresistens är viktig att betona ytterligare. Så pass mycket källkritik 

att ungdomar inte litar på någon typ av media är också ett demokratiskt 

problem. Varvid jag vill poängtera parallellen mellan ledmotiven källkritiskt 

förhållningssätt och politiska deltagande. Enligt Statens medieråd kan 

förklaringen till den stora skepticismen gentemot samtliga medier vara att 

politiska åsikter bildas så sent som i de övre tonåren. Det kommer att påverka 

hur intresserade, eller ointresserade, ungdomar är av nyheter och politik 

(2019, s. 56). Om intresset och engagemanget för samhällsfrågor utvecklas 

först i sena tonåren, blir betydelsen av skolans undervisning kring källkritik 

lidande och i förlängningen också det politiska deltagandet. 

I enlighet med uppmärksamhetsteorin så skulle ungdomar, med tanke på sin 

höga konsumtion av framförallt sociala medier påverkas extra mycket av 

media (Strömbäck i Nord & Strömbäck 2009, s. 261: SOU 2016:5, s. 130). 

Om det finns ett samband mellan medieexponeringen och medias inflytande 

över våra åsikter (Strömbäck i Nord & Strömbäck 2009, s. 261), blir 

undervisning i källkritik och källkritiskt förhållningssätt desto viktigare 

eftersom medieanvändningen bland unga bara tycks öka (Statens medieråd 

2019, s. 56). 

För en bredare syn på vad källkritik innebär krävs det en förståelse för hur 

internet är uppbyggt och hur det på olika sätt förser oss med den information 

vilken vi källkritiskt granskar (Carlsson & Sundin 2018, s. 71–72). Det 

nämns inte i styrdokumenten explicit, men vikten av att värdera information 
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från olika källor och dra slutsatser därefter poängteras. För att lyfta 

undervisning i källkritik kan det vidare vara lärorikt att diskutera hur vi 

faktiskt nås av den information som vi exponeras för och hur internet är 

konstruerat för att förse oss med olika typer av information som dess 

algoritmer räknat ut att vi är intresserade av, det kan ge det källkritiska 

förhållningssättet ännu en dimension. 

Med det sagt betonas källkritik som redskap i Gy11 och ämnesplanen för 

samhällskunskap 1b, men uteblir i Lgr11. Det källkritiska förhållningssättet 

återfinns i samtliga styrdokument, i form av att eleven exempelvis ska tänka 

kritiskt eller granska olika alternativ och dess konsekvenser. Att skolan ska 

arbeta mot ett källkritiskt förhållningssätt är tydligt och majoriteten hävdar 

också att de arbetat med källkritik i skolan. Risken för att ett källkritiskt 

förhållningssätt slår över i faktaresistens finns också, varpå skolan måste 

vara uppmärksam på att poängtera källtillit. 

6.1.3 Tema 3: Gemensam referensram och politiskt deltagande 

Som konservens av att utbudet av media ökar, ökar också selektiviteten i 

valet av media, i kombination kan det göra att kunskaps- och 

deltagandeklyftorna ökar (Ds 2013:19, s. 183). Både gymnasieskolan och 

grundskolan har i uppgift att föra vidare bestående kunskaper som bildar den 

gemensamma referensramen i samhället (Lgr11 2019, s. 3, Gy11 2011, s. 2–

3). Tidsbrist och för lite intresse hämmar möjligheten att skapa en egen 

uppfattning om världen (SOU 2000:1, s. 84, Strömbäck i Nord & Strömbäck 

2009). Därför behöver vi medierna för att tillhandahålla oss med en version 

av verkligheten (SOU 2015:96, s. 4, Strömbäck i Nord & Strömbäck 2009, s. 

128) Medierna är således med och formar ramverket inom vilket vi verkar, 

analogt med Lukes maktteori och makten över den politiska agendan (Lukes 

i Haugaard 2002, s. 42). Vad som får utrymme i medier, och vad som 

utesluts, kommer att påverka vår bild av hur verkligheten är beskaffad. För 
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att det politiska systemet ska fungera, måste vi ha ungefär samma 

uppfattning om världen (Ds 2013:19, s. 183).  

I skolans värdegrund och uppdrag framgår det att demokratin på olika sätt 

ska genomsyra undervisningen (Lgr11, 2019, s. 6), i lärartermer skulle man 

tala om fakta, förståelse, förmåga och förtrogenhet. Demokratin ska 

fullständigt uppfylla eleven i form av kunskap, arbetssätt, deltagande och 

förmåga att ta personligt ansvar. Enligt den tidigare forskningen som 

presenteras i kapitel två måste utbildning i demokratisk förståelse bli bättre 

(SOU 2000:1, s. 242). Skolans demokratiuppdrag är centralt och ett av 

skolans viktigaste uppdrag är att minska samhällsklyftor, utanförskap och 

segregation så att alla kan delta inom gränserna för det politiska systemet 

(SOU 2000:1, s. 243), och i enlighet med Gy11 (2011, s. 6, 8).  

Det finns indikationer som visar att andelen som söker sig till nyheter om 

politik har stagnerat, samtidigt som andelen nyhetsundvikare ökar. Detta som 

resultat av att digitala medier ökar och att yngre generationer inte socialiseras 

in i en miljö där nyhetskonsumtion är regel (SOU 2015:96, s. 42–43). När 

ungdomar inte längre uppmuntras till att läsa morgontidningen, för att den 

inte är en naturlig del av hushållet och Tv4-nyheterna inte automatiskt går på 

mitt i fredagens långfilm finns det således risk för att medborgarna 

omedvetet, eller medvetet, undviker information som berör samhälle och 

politik. Problematiken som uppstår när ungdomar inte naturligt och 

kontinuerligt tar del av nyheter kring politik och omvärld är att 

kunskapsklyftorna ökar och det politiska deltagandet blir snedvridet. Det kan 

i förlängningen utmynna i flera stora samhällsproblem, exempelvis lågt 

politiskt deltagande och utanförskap. 

I anknytning till dagordningsteorin (Strömbäck i Nord och Strömbäck 2009, 

s. 258) och kontrollen över den politiska agendan (Lukes i Haugaard 2002, s. 

42), blir faran att problem och frågor exkluderas från den politiska debatten, 
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eftersom alla inte är representerade. Gy11 betonar betydelsen av att kunna 

och vilja delta demokratiskt i samhället (Gy11, 2011, s. 8). 

År 2014 var Facebook den största källan till politisk information bland unga 

(Mediavision 2014, i SOU 2016:5, s. 130). Politikers möjlighet till 

kommunikation och relation till sina väljare har blivit vidare som resultat av 

internet och sociala medier. Haloeffekten (Thorndike 1920 i Djafarova & 

Rushworth 2017, s. 8) och Lukes maktteori (Lukes i Haugaard 2002, s. 42) 

problematiseras i förhållande till sociala medier och politikernas möjlighet 

att göra sig populära på sin person snarare än på sin politik. Om ungdomar 

inte tar del av nyheter kring politik och samhälle i vardagen och sociala 

medier är den plattform vilken de möter politiker, kan det således vara svårt 

att skilja på person och politik. 

Den gemensamma referensramen som skolan uppmanar till blir svår att styra 

över om intrycken och informationen ständigt är ny, som en konsekvens av 

det stora medieutbudet. Det kritiska förhållningssättet är en förutsättning för 

att eleverna ska kunna sålla bland den outtröttliga informationen som 

ständigt når oss. Det leder också till problematik när det kommer till att ha 

betydelsefulla och förnuftiga diskussioner, om människors uppfattning av 

verkligheten inte är förenliga med varandra. Medias utveckling är inte bara 

negativ, den leder också till att mångfalden blir större och att 

kommunikationen mellan människor världen över ökar. 

Med stöd i teori om media, makt, uppmärksamhetsteori och haloeffekten 

fastslås betydelsen av att demokrati och politiskt deltagande, i enlighet med 

Skolverkets styrdokument, genomsyrar skolverksamheten och 

undervisningen. Detta i anknytning till hur framförallt media och 

medialiseringen av politik, med utgångspunkt i källkritik, kan komma att 

påverka ungas politiska deltagande om de inte tidigt lär sig att skilja på 

person och politik. En gemensam världsbild, nyhetssökande, källkritik och 
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vikten av att kunna och vilja delta politiskt är central, något som 

styrdokumenten också vittnar om. 

6.2 Didaktisk reflektion och framtida forskning 
Den kvalitativa textanalysen av Lgr11 (2019), Gy11 (2011) och ämnesplanen 

för Samhällskunskap 1b (2011) ger en ökad förståelse för hur Skolverkets 

styrdokument åskådliggör källkritik och källkritiskt förhållningssätt, 

digitalisering (som förstås som grunden till medialiseringen) samt betoningen 

på demokratiskt förhållningssätt och i förlängningen politiskt deltagande. En 

ökad förståelse kring Skolverkets sätt att betona källkritik, källkritiskt 

förhållningssätt och politiskt deltagande underlättar utformning av 

undervisning och gör det möjligt att se styrkor och arbeta med brister i den 

egna undervisningen. Det ger idéer att förverkliga i klassrummet och skapar 

vidare insikt kring konsekvenserna av bristande kritiskt förhållningssätt och 

stagnerande politiskt deltagande.  

Det sätter också skolans roll i perspektiv. Med inblick i problematiken som 

politikens medialisering medför, de ökande kunskapsklyftorna och 

faktaresistens finns insikten om att frågorna inte bara faller inom ramarna för 

skolans uppdrag, utan måste anses vara större än så. Ur ett positivt perspektiv 

tycks de granskade styrdokumenten leva upp till de förväntningar som 

aktuella forskningsfrågor behandlar, även om den tidigare forskningen visade 

skilda resultat. 

I en framtida forskning hade det varit av intresse att granska hur läroböcker 

lyfter fram källkritik, källkritiskt förhållningssätt, politikens mediering och 

medialisering samt vikten av att delta politiskt. Eftersom aktuella ämnen är i 

ständig förändring kan det föreställas att lärare, kanske framförallt i 

samhällskunskap, måste komplettera innehållet i läroböcker med annat 

material för att hålla sig á jour vad gäller just media. Med tanke på att 

styrdokumenten inte formulerar hur lärare ska arbeta, med fullständig respekt 

för lärarprofessionen, finns det risk för att källkritik bara blir ett tjatigt och 



 

54 

 

återkommande redskap. För att tillgodose eleverna med samtliga 

kunskapsformer: fakta, förståelse, förmåga och förtrogenhet som uttrycks i 

både Lgr11 och Gy11 (2019, 2011), önskas ytterligare kunskap om vad 

källkritik och ett källkritiskt förhållningssätt kan innebära, hur det kan 

användas i undervisningen och bedömas. För min egen del kommer jag att 

tänka på att använda mig av mer traditionella medier i undervisningen, 

eftersom kunskapseffekterna av dessa är goda. En blandning av digitala 

verktyg, morgontidningen och Dagens Nyheter och Ekot tror jag kan utgöra 

en undervisning vilken är gynnsam för elevernas källkritiska förhållningssätt, 

medieförståelse och politiska deltagande. 
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