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Abstract 

Source criticism – the path to a democratic citizen? A study of three 

textbooks in Samhällskunskap 1a1. 

The aim of this essay is to examine three textbooks in ”samhällskunskap 

1a1” for students in upper secondary education by looking at how they deal 

with source criticism and thereby see how the students are formed to become 

democratic citizens based on Robert Dahls (2002) criteria for democracy. 

The method used is a content analysis.  

The result reveals that the students learn basic knowledge about source 

criticism in relation to a wide variety of sources. To learn source criticism the 

students read texts and work with different kinds of assignments. The 

students’ influence varies. The main purpose with source criticism is to be 

able to handle sources’ lack of credibility. The textbooks are mostly 

addressed to individuals, someone who is unknown or everyone. There are 

differences between the textbooks, but they are not of great importance.  

The textbooks work with source criticism in a way that forms democratic 

citizens. In some of the textbooks’ questions, the students’ thoughts are 

requested. The textbooks also give students the opportunity to get sufficient 

and equal knowledge about source criticism so they can process information 

in the new media landscape. All students are included in the textbooks. The 

textbooks can develop their work with the formation of democratic citizens 

by giving the students more influence than they have now.  

Nyckelord 

Samhällskunskap, gymnasium, läroböcker, innehållsanalys, källkritik, demokratiska 

medborgare 

Keywords 

Civics, upper secondary education, textbooks, content analysis, source criticism, 
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1 Inledning 

I Sverige, liksom i andra länder, har massmedia genomgått stora 

förändringar. De traditionella massmedierna brukar innefatta tidningar, radio 

och TV. Nu har dock internet skapat nya möjligheter för massmedierna att nå 

ut med information till individerna i samhället (Hadenius, Weibull & 

Wadbring 2011: 116). Allt fler svenskar använder sig också av internet. 

Internetstiftelsen (2019: 12) gjorde nämligen en undersökning år 2019 där de 

kom fram till att 95 procent av den svenska befolkningen använder internet. 

Det är en ökning med ungefär tio procentenheter jämfört med hur många 

svenskar som använde internet år 2010. 

Den nya arenan, i form av internet, för med sig stora utmaningar. I och med 

internets utveckling har exempelvis begrepp som ”fake news” fått allt större 

betydelse. Det innebär att det sprids texter som ser ut att vara nyheter men 

som egentligen innehåller falsk information i syfte att manipulera läsaren 

(Nationalencyklopedin u.å.: fejkade nyheter). 

Ungdomar möter detta förändrade medielandskap dagligen i skolan och på 

fritiden. Det kan tänkas öka kraven på deras kunskaper och färdigheter inom 

källkritik vilket är ett område som finns inom samhällskunskapsämnet på 

gymnasiet. 

I ämnesplanen för samhällskunskap på gymnasiet står det på flertalet ställen 

om källkritik. I syftet står det att: ”Ett komplext samhälle med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt 

förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett 

sådant.” (Skolverket 2010: 1). Fortsättningsvis står det att eleverna ska 

utveckla sin: ”Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från 

olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.” (Skolverket 

2010: 1). Källkritik är även något som framkommer i de flesta kursernas 

centrala innehåll och kunskapskrav (Skolverket 2010: 2–19).  
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Det finns därför ett stort intresse på många håll för att undersöka 

källkritikens roll inom samhällskunskapen. Skolinspektionen (2018) har gjort 

en tematisk kvalitetsgranskning av undervisningen om källkritik i bland 

annat samhällskunskap för årskurs 7–9. De kom fram till att det finns vissa 

brister som skolorna behöver arbeta vidare med. Skolforskningsinstitutet 

(2020) utvecklar även för tillfället en systematisk översikt gällande hur 

samhällskunskapsundervisningen kan hjälpa eleverna att utveckla deras 

användande av kritiskt tänkande och källkritik.  

Det är framförallt viktigt att ungdomar, som befinner sig i detta nya 

medielandskap, får kunskaper och färdigheter inom källkritiken via sin 

samhällskunskapsundervisning för att de ska kunna utvecklas till att bli 

demokratiska medborgare. Det är nämligen nödvändigt att kunna ställa sig 

kritisk till information som sprids via massmedier för att ha möjlighet att 

skapa sin egen uppfattning och i nästa steg uttrycka den offentligt eller via 

anonyma val. 

Med tanke på att källkritiken har en sådan stor betydelse för demokratin i det 

nya medielandskapet borde det finnas många möjligheter inom arbetet med 

källkritik att fostra eleverna till att bli demokratiska medborgare. 

Fostrandet av demokratiska medborgare är i sin tur ett viktigt uppdrag i 

skolan. Hela skolan bygger på ”demokratins grund” (Skolverket 2011: 1). 

Lärarna ska uttrycka demokratiska värderingar och arbeta enligt 

demokratiska metoder. Eleverna ska via utbildningen få motivation och 

förmågor som gör det möjligt för dem att vara en verksam del av samhället 

(Skolverket 2011: 2).  

Det vore därför relevant att undersöka hur läroböcker, som är ett viktigt 

redskap i samhällskunskapsundervisningen, arbetar med källkritik för att se 

vilka möjligheter det ger eleverna att utvecklas till att bli demokratiska 

medborgare. 
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka tre läroböcker i samhällskunskap 1a1 

utifrån deras arbete med källkritik för att se hur eleverna fostras till att bli 

demokratiska medborgare baserat på Robert Dahls (2002) demokratikriterier. 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

- Hur ser läroböckernas arbete med området källkritik ut? 

- Finns det några likheter eller skillnader mellan läroböckernas arbete 

med källkritik? 

- Hur kan eleverna tänkas bli fostrade till demokratiska medborgare via 

läroböckernas arbete med källkritik? 

3 Bakgrund 

I detta kapitel framkommer bakgrund som är relevant för studien. Först ges 

en förklaring till begreppet källkritik och de källkritiska principerna. Sedan 

sammanfattas vissa delar av läroplanen för gymnasieskolan som handlar om 

källkritik och fostrandet av demokratiska medborgare. Slutligen redogörs det 

för statliga granskningar som berör källkritik och demokratiska medborgare.   

3.1 Begreppet källkritik  
 

En källa kan beskrivas som: ”ursprunget till vår kunskap” (Thurén & Werner 

2019: 11). Källors utseende kan därmed skilja sig. De kan vara skriftliga i 

form av exempelvis tidningar och inlägg på sociala medier. De kan även vara 

muntliga i form av exempelvis tal eller svar på intervjuer. De kan slutligen 

bestå av fysiska saker som exempelvis byggnader och IP-adresser. Källkritik 

är i sin tur en metod för att avgöra huruvida en källa är tillförlitlig eller inte. 

Källkritik innebär med andra ord att värdera källor. Med hjälp av den 

metoden går det att svara på frågor som: ”vad har hänt? hur har det gått till? 

varför har det skett?” (Thurén & Werner 2019: 11).   
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3.2 Källkritiska principer 
 

Det finns fyra så kallade källkritiska principer som kan användas vid 

granskning av källor. Den första principen är äkthet. Källan måste vara äkta 

vilket innebär att en källa som antas vara exempelvis en text skriven av en 

viss person måste vara det. Den andra principen är tidssamband. En källa 

som skildrar en företeelse som precis har hänt är troligtvis mer trovärdig än 

en källa som skildrar en företeelse som hände för länge sedan. Den tredje 

principen är oberoende. Källan måste vara självständig och därmed inte 

beroende av någon annan källa. Det fjärde kriteriet är tendensfrihet. En källa 

ska inte vara tendensiös vilket innebär att den inte får ha några skäl till att 

försöka manipulera faktiska förhållanden (Thurén & Werner 2019: 12).  

3.3 Källkritik i samhällskunskap 1a1 
 

Samhällskunskap 1a1 är en fortsättning av grundskolans samhällskunskap, 

och den läses av elever på yrkesprogram. I den kursen förekommer området 

källkritik. I det centrala innehållet står det att undervisningen ska innehålla: 

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

information från källor i digital och annan form.” (Skolverket 2010:3). I 

kunskapskravet för A står det att eleven ska kunna följande gällande 

källkritik: ” I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, 

granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och 

nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån 

syftet.” (Skolverket 2010: 4). 

3.4 Skolans dubbla uppdrag 
 

Skolan har ett dubbelt uppdrag. Utöver att få kunskaper, om till exempel 

källkritik, ska eleverna tillägna sig värderingar. Eleverna ska ha respekt för 

så kallade demokratiska värderingar. Värdegrunden tar upp värderingar som: 
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”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde […]” (Skolverket 2011:1). Målet är att eleverna ska 

hitta sig själva och kunna fungera som samhällsmedborgare (Skolverket 

2011:1).  

3.5 Statliga granskningar om källkritik och fostran av demokratiska 

medborgare  
 

Skolinspektionen har gjort två tematiska kvalitetsgranskningar som är 

relevanta för denna studies två områden i form av källkritik och fostran av 

demokratiska medborgare.  

Den ena granskningen fokuserar på undervisning om källkritiskt 

förhållningssätt, det vill säga källkritik och informationssökning, inom bland 

annat ämnet samhällskunskap i årskurs 7–9 (Skolinspektionen 2018:5). 

Skolinspektionen kommer fram till att det finns för lite undervisning om 

källkritiskt förhållningssätt i relation till internet. Det är även få skolor som 

riktar undervisningen om källkritiskt förhållningssätt till den digitala värld 

som eleverna är bekanta med i form av exempelvis Instagram. Slutligen finns 

det för lite undervisning om källkritiskt förhållningssätt gällande bilder och 

rörliga bilder (Skolinspektionen 2018:16–17).  

Den andra granskningen fokuserar på grundskolans förmåga att ge eleverna 

de kompetenser som krävs för att fungera i en demokrati (Skolinspektionen 

2012: 6). Skolinspektionen kommer fram till att skolorna bör precisera deras 

uppdrag så att värdegrunds-, kunskaps- och medborgaruppdraget blir en 

helhet. Det bör även finnas en tydligare samsyn om vad uppdraget innebär. 

Skolorna behöver fortsättningsvis arbeta vidare med fostrandet av 

medborgare i undervisningen eftersom det ofta utgör ett för litet inslag. 

Eleverna behöver även få större möjlighet att utöva inflytande och delta på 

olika sätt. För att stärka detta i skolan krävs kompetenta lärare 

(Skolinspektionen 2012: 7–9). 
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som senare används för att 

diskutera studiens resultat och analys. Först redogör jag för forskning kopplat 

till området källkritik, därefter för forskning som berör fostran av 

demokratiska medborgare. 

4.1 Källkritik i undervisningen 
 

Det finns ingen tidigare forskning om läroböckers arbete med källkritik som 

befinner sig på en högre akademisk nivå än studentuppsatser. På grund av 

detta kommer istället tidigare forskning som berör undervisning om källkritik 

att presenteras. Sådan forskning kan användas för att sätta läroboken i en 

större undervisningskontext.  

Hanna Carlsson och Olof Sundin (2018) har skrivit en forskningsrapport om 

informationssökning och källkritik i samhällskunskaps- och 

svenskundervisningen för årskurs nio. I deras studie utgår de från lärares, 

elevers och skolbibliotekariers uttalanden och ageranden samt olika 

dokument (Carlsson & Sundin 2018: 15–17).  

De kommer bland annat fram till att undervisningen om källkritik 

kännetecknas av ett fokus på de källkritiska principerna (Carlsson & Sundin 

2018: 69). Lärares bedömning av elevernas källkritiska förmågor utgår 

fortsättningsvis främst från kvantitet, kvalitet och kritik. Kvantitet berör 

huruvida eleven använt olika källor för att stärka sin sak. Kvalitet handlar om 

att eleverna ska kunna motivera varför de har valt sina källor. Kritik innebär, 

som det låter, att eleverna ska kunna kritisera sina källor (Carlsson & Sundin 

2018: 69–70).  

De upptäcker även att det finns tre varianter av undervisning om 

informationssökning och källkritik. Det kan ses som ett ” […] isolerat 

kunskapsinnehåll” vilket innebär att det finns en avsatt tid för att enbart 
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undervisa om informationssökning och källkritik (Carlsson & Sundin 2018: 

67–68). Det kan även ses som ett ” […] integrerat kunskapsinnehåll” vilket 

innebär att undervisning om informationssökning och källkritik genomsyrar 

hela skolverksamheten (Carlsson & Sundin 2018: 68). Det kan slutligen ses 

som en ” […] aspekt på kunskapsinnehåll” vilket betyder att undervisning 

om informationssökning och källkritik framkommer som en del av ett annat 

större område (Carlsson & Sundin 2018: 68).  

Det som Carlsson och Sundin (2018) kommer fram till berör vad som anses 

vara viktiga kunskaper i undervisningen om källkritik och hur 

undervisningen om källkritik kan struktureras. Det kan ställas mot 

läroböckernas val av innehåll och metod i arbetet med källkritik.  

Helena Francke och Olof Sundin (2012) redogör i deras vetenskapliga artikel 

om källkritik i gymnasieskolan för ett resultat som delvis tangerar det som 

Carlsson och Sundin (2018) kommer fram till men som också visar på andra 

upptäckter.  

Lärarna i deras studie menar att källkritik integreras i undervisningen. 

Exempelvis kan lärarna kommentera elevernas användande av källor i deras 

skoluppgifter utifrån deras trovärdighet. I undervisningen tar lärarna upp 

exempelvis källors subjektivitet, medias uppgift och skrivandet av referenser. 

Det förekommer också tidpunkter då källors trovärdighet lyfts fram extra 

mycket som exempelvis under temaveckor (Francke & Sundin 2012: 172). 

Under studien fick lärare och skolbibliotekarier svara på frågor om 

användningen av internetsidor som Wikipedia i skolan vilket skapar en bild 

av vad de anser vara en trovärdig källa. För det första anses källors 

trovärdighet ha med kontroll att göra. Användaren bör ha relevant 

information om källan. För det andra anses källors trovärdighet vara 

beroende av huruvida deras innehåll kan bekräftas av andra källor eller inte. 

För det tredje anses källors trovärdighet vara relativ. Källornas trovärdighet 
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avgörs därmed av kontexten. För det fjärde anses källors trovärdighet 

påverkas av hur många personer som tillåts lägga till information i källan. 

Öppna källor kan tänkas vara mer demokratiska (Francke & Sundin 2012: 

174).  

Vissa av eleverna anses dock endast ha grundläggande kunskaper om källors 

trovärdighet. Det leder därmed till ytliga motiveringar om varför en källa är 

trovärdig eller inte (Francke & Sundin 2012: 172).  

I Francke och Sundins studie (2012) framkommer därmed också information 

som berör hur undervisningen om källkritik kan läggas upp och vad 

undervisningen om källkritik kan tänkas innehålla. Detta kan därmed ställas 

mot läroböckernas val av metod och innehåll i arbetet med källkritik. Det 

framkommer även hur lärarna uppfattar vissa elevers kunskaper om 

källkritik. En sådan uppfattning om eleverna kan möjligtvis också finnas i 

läroböckerna. 

Cecilia Gärdén (2010) har i sin doktorsavhandling om informationssökning 

och informationsanvändning inom vuxenutbildningen skrivit ett avsnitt om 

källkritik som istället synliggör enbart elevernas upplevelser av källkritik i 

samband med att de skriver en uppgift i samhällskunskap.  

Många av eleverna som intervjuades vet att de ska vara källkritiska. Trots 

detta väljer de att inte använda sig av den källkritiska metoden när de gör 

uppgiften i samhällskunskap. Om de använder sig av den källkritiska 

metoden är det främst via en reflektion över huruvida källan är aktuell eller 

inte. De verkar därmed inte ha tillräckliga kunskaper om hur de använder sig 

av källkritik (Gärdén 2010: 156–157).  

Källkritik innebär dock för eleverna att välja bort dåliga källor och att välja 

bra källor. Myndigheter anses vara en bättre källa än privatpersoner, och 

böcker anses vara en bättre källa än internet (Gärdén 2010: 159). 
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Gärdén (2010) berör därmed hur elever uppfattar användningen av källkritik. 

Sådana uppfattningar grundas i något, och det kan därmed vara relevant att 

diskutera uppfattningarna i relation till läroböckernas arbete med källkritik.  

4.2 Samhällskunskapsläroböcker och demokratiska medborgare 
 

Det finns mer tidigare forskning om samhällskunskapsläroböcker och fostran 

av demokratiska medborgare som är relevant för denna studie. 

Agneta Bronäs (2000) har skrivit en doktorsavhandling som handlar om 

gestaltningen av demokrati i svenska och tyska samhällskunskapsläroböcker 

för gymnasiet som utgavs mellan 1950–1999.  

De svenska läroböckerna delas in i fyra perioder med olika teman som visar 

hur demokratin gestaltas (Bronäs 2000: 254). Under första perioden 

förekommer bland annat temat ”förmyndarskap och lydnadsplikt” (Bronäs 

2000: 135). Medborgaren ska lyda staten som står för deras välfärd (Bronäs 

2000: 254). Under den andra perioden förekommer bland annat temat 

”förmyndarskap och autonomi” (Bronäs 2000: 156). Medborgaren ska 

fortsatt lyda staten men är nu mer självständig än tidigare (Bronäs 2000: 

254). I och med den tredje perioden finns ett fokus på temat ”den autonoma 

medborgaren” (Bronäs 2000: 178). Medborgaren kan nu delta på flera sätt 

(Bronäs 2000: 254). I och med den fjärde perioden finns ett fokus på temat 

”förmyndarskap eller empowerment” (Bronäs 2000: 195). Medborgaren 

förväntas kunna hantera sin egen välfärd men de är passiva i förhållande till 

politiken förutom när det gäller val (Bronäs 2000: 254).  

Trots förekomsten av dessa olika perioder verkar det finnas en generell bild 

av medborgarna i de svenska läroböckerna. Medborgarna ses som ” […] 

okunniga, ansvarslösa och oengagerade” (Bronäs 2000: 249). Medborgarna 

deltar via den allmänna rösträtten där de rättfärdigar de som har makten. De 
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kan även exempelvis vara medlemmar i olika organisationer men inom dessa 

har de ett litet inflytande (Bronäs 2000: 249). 

I Bronäs (2000) studie finns därmed ett fokus på gestaltningen av demokrati i 

läroböcker men i denna ges även en bild av hur den demokratiska 

medborgaren förväntas vara. Eftersom Bronäs undersöker äldre läroböcker 

kan hennes studie vara en del av denna studies historiska kontext. 

Jonas Nordmark (2015) har författat en doktorsavhandling som berör 

framtiden i lite nyare samhällskunskapsläroböcker för högstadiet som utgavs 

mellan 1992–2010.  

Han kommer fram till att det finns två sätt att se på ungdomar som framtida 

demokrater. Det ena sättet, som förekommer i de äldre läroböckerna, kallas: 

”individen som del i gemensam rörelse mot en bättre framtid” (Nordmark 

2015: 166). Det innebär att individen deltar i en demokratisk process som 

leder till en framtid som anses vara mer fördelaktig. Ett sådant sätt kan anses 

vara motsägelsefullt. Individen ska vara en del av en demokratisk förändring 

inför framtiden samtidigt som hen inte får gå emot tanken om hur den 

demokratiska framtiden ska vara (Nordmark 2015: 166–167).  

Det andra sättet, som förekommer i de nyare läroböckerna, kallas 

”framtidsmänniskan i en redan god demokratisk samhällsordning” 

(Nordmark 2015: 169). Det innebär att en ung människa måste få ett jobb för 

att kunna styra sin framtid och inte innebära en fara för demokratin. 

Samhället består av de som lyckas och de som misslyckas med detta 

(Nordmark 2015: 169).   

Nordmark (2015) har därmed ett fokus på uppfattningen av framtiden i 

läroböcker men även här skapas en bild av medborgaren i det demokratiska 

samhället. Med tanke på att Nordmark undersöker lite nyare läroböcker som 

ändå inte är aktuella i dagen samhälle kan även hans studie vara en del av 

denna studies historiska kontext.  
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Kurt Wicke (2019) har skrivit en doktorsavhandling om demokrati och 

medborgarskap i samhällskunskapsböcker som utgavs i samband med att 

Lgy11 realiserades i skolorna.  

Han upptäcker bland annat att vissa läroböcker likställer demokrati med 

representativ demokrati medan andra utgår från representativ demokrati men 

är lite mer öppna för inslag av direktdemokrati och deltagardemokrati 

(Wicke 2019: 202–203).  

Demokrati antas vara något som har utvecklats genom historien utan 

medborgarnas hjälp. Medborgarna gestaltas främst som ”åskådare”. Det är 

därmed få böcker som menar att medborgarna och folkrörelser haft en 

betydelse för demokratins framväxt (Wicke 2019: 203–206).  

Det svenska styrelseskicket förväntas ”försvaras och bevaras” eftersom det 

når upp till kriterierna för en demokrati (Wicke 2019: 207). Det finns dock 

vissa hot mot demokratin. Dessa beskrivs som medborgares invändningar 

mot det demokratiska sättet att ta beslut, medborgares otillräckliga intresse 

för formell demokrati och direktdemokrati (Wicke 2019: 218–222). 

Läroböckerna försvarar den representativa demokratin. Den representativa 

demokratin ska inte förändras. Om läsarna ställer sig kritisk till demokratin 

på något sätt är den främsta hanteringen av detta att läsarna ska ändra sitt 

tankesätt, aktivera sig för demokratin och reproducera den (Wicke 2019: 

224).  

Innehållet om demokrati i läroböckerna framställs slutligen som objektiv 

kunskap. Eleverna får därmed inte möjlighet att göra egna reflektioner över 

detta (Wicke 2019: 232). 

I Wickes (2019) studie framkommer därmed en bild av den demokratiska 

medborgaren från dagens läroböcker som kan vara av viss relevans för denna 

studie om fostran av demokratiska medborgare. 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska utgångspunkten i form av Robert 

Dahls (2002) olika kriterier för en demokrati som innehåller tankar om den 

demokratiska medborgarens plats i samhället. Den kommer att användas för 

att analysera hur eleverna fostras till att bli demokratiska medborgare via 

läroböckernas arbete med källkritik. Jag redogör även för Chabal och Daloz 

(2006) kritik av ”grand theories” som kan appliceras på Dahls teoretiska 

ramverk för att visa en medvetenhet om dess problematik.  

5.1 Robert Dahls kriterier för en demokrati 
 

Dahl (2002: 169–170) utgår från att en sammanslutning behöver uppnå fem 

kriterier för att den ska kunna anses vara en komplett demokrati. Han menar 

dock att det inte är troligt att en sammanslutning kommer att nå upp till alla 

kriterier. Kriterierna ska därmed istället ses som delar av en idealtyp som kan 

användas för att analysera olika sammanslutningars politiska system.   

Det första kriteriet är effektivt deltagande. Det kriteriet handlar om att 

medborgarna ska ha ”adekvata och lika möjligheter” (Dahl 2002:170) att 

delge vilket alternativ som de anser vara det mest fördelaktiga inför att ett 

beslut ska tas. Ett misslyckande att uppnå effektivt deltagande kan vara att 

medborgarnas intresse blir ouppmärksammat eller missförstått vilket skulle 

leda till att deras intresse inte beaktas under beslutsfattandet (Dahl 2002: 

170). 

Det andra kriteriet är lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet vilket 

innebär att varje medborgare ska kunna lägga en röst som har lika stor 

betydelse som alla andra medborgares röster vid ett slutgiltigt beslut. Det är 

endast dessa röster som får användas för att ta ett sådant beslut (Dahl 2002: 

171–173).  
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Det tredje kriteriet kallas för upplyst förståelse. Det kriteriet utgår från att 

alla människor är lika kompetenta till att ta beslut. Det krävs därför någon 

form av upplysning för att medborgarna ska kunna ta beslut (Dahl 2002: 

173–174). Medborgare ska därmed ha ”adekvata och lika möjligheter” (Dahl 

2002: 175) att hitta och undersöka det alternativ som anses vara bäst lämpat 

utifrån deras intressen. Medborgaren bör dock även ta hänsyn till 

konsekvenserna av deras val utifrån hur det kan påverka folket som helhet. 

Samhället kan därmed inte acceptera institutioner som exempelvis förhindrar 

att betydelsefull information når ut till medborgarna (Dahl 2002: 175). 

Det fjärde kriteriet kallas för kontroll över dagordningen och med det menas 

att det är demos (”folket”) som avgör hur frågor kan komma upp på agendan 

när demokratiska beslut ska tas. Detta innebär inte att demos måste vara 

kompetenta nog att ta beslut om varje fråga som står inför ett beslutsfattande. 

De är dock tillräckligt kompetenta för att bestämma om det är nödvändigt 

eller inte att ta beslut om vissa frågor. De är också tillräckligt kompetenta för 

att bestämma om frågorna, som det behövs ta beslut om, ska genomgå en 

beslutprocess hos demos eller någon annan (Dahl 2002: 175–179).  

Det femte kriteriet är slutligen allomfattande medborgarskap som utgör en 

definition av vilka som ska ingå i demos. De som räknas till demos är alla 

vuxna som tillhör den aktuella sammanslutningen förutom de vuxna personer 

som befinner sig i landet men som endast planerar att stanna där under en 

kort period och de vuxna personer som anses ha en tydlig mental nedsatt 

förmåga (Dahl: 2002: 203).   

I kriterierna står det ofta att medborgarna ska ha ”adekvata och lika 

möjligheter” (Dahl 2002: 179) att göra något. Det finns två sätt att ifrågasätta 

den formuleringen på som Dahl bemöter vilket skapar en större förståelse för 

kriterierna. Det går att påpeka att den formuleringen skulle kunna innebära 

att medborgare endast ska ha lika möjligheter i laglig mening. Dahl menar 

dock att uttrycket är mycket bredare än så. Om en rik person kan skaffa mer 
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information än en fattig person på grund av sina resurser har de inte lika 

möjligheter att delta. Det går även att påpeka att den formuleringen ger 

medborgarna möjlighet att inte göra något vilket kan tyckas märkligt när 

demokrati ses som något eftersträvansvärt. Dahl anser dock att medborgarna 

har moraliska plikter men att de måste ha rätt att välja att inte delta i och med 

att de är autonoma (Dahl 2002: 179–180).  

5.2 Kritik av ”grand theories” 
 

Chabal och Daloz (2006) kritiserar inte uttryckligen Dahls (2002) kriterier 

för att uppnå en demokrati. Däremot kritiserar de användandet av ”grand 

theories” i framförallt jämförande politik vilket kan vara en relevant 

utgångspunkt för att problematisera Dahls teoretiska ramverk som har en 

universell karaktär (Chabal & Daloz 2006: 41).  

Chabal och Daloz (2006: 41–42) kritiserar ”grand theories” genom att gå 

igenom tre perspektiv som ofta kommer upp i forskning om jämförande 

politik som är problematiska på grund av dess universella karaktär.  

För det första tar de upp perspektiv som framför en önskan om att ett visst 

styrelseskick bör finnas överallt. Sådana teorier framställs som 

problematiska. De utgör ofta förenklingar, och de baseras på tankar från 

upphovsmannens omgivning. Det anses vara en typ av dogmatism (Chabal & 

Daloz 2006: 42–43).  

För det andra diskuterar de perspektiv som drar historiska paralleller mellan 

olika samhällen. Det anses problematiskt att teorier utgår från att det som har 

hänt i ett område kan utgöra en förklaring för vad som händer i ett annat 

område. Teorierna beaktar inte det som avviker från mönstret. De tar därmed 

inte heller hänsyn till den lokala nivån. Invecklade förlopp blir med andra 

ord till generella mönster. Exempelvis utgår ofta amerikanska forskare från 

sin definition av demokrati vilket innebär att deras studier av politiken i u-
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länder begränsas till slutsatser som handlar om att den inte fungerar eller att 

den befinner sig under utveckling (Chabal & Daloz 2006: 44–45). 

För det tredje tar de upp perspektiv som menar att det finns ett universellt 

moderniseringsförlopp. Sådana teorier likställer modernisering med 

västerländska ideal. Det är problematiskt eftersom teorierna blir partiska. De 

kan därmed utnyttjas för att nå exempelvis politiska mål (Chabal & Daloz 

2006: 46–48). 

Kritiken av ”grand theories” handlar därmed om svårigheten med att skapa 

en teori på universell nivå som passar alla möjliga kontexter utan att 

förvanska undersökningsobjektets egenart.  

Dahls teori (2002) kommer dock att användas i denna studie eftersom hans 

demokratikriterier kan anses vara relevanta även om målgruppen för studien 

är elever som går på gymnasiet. I kriterierna framkommer det nämligen vad 

som huvudsakligen förväntas av dem i deras framtida roll som medborgare i 

ett demokratiskt samhälle.  

6 Metod och material 

I detta kapitel presenteras studiens metod som består av en kvalitativ 

innehållsanalys och studiens material i form av läroböcker. Slutligen 

diskuteras metoden och materialet utifrån ett kritiskt perspektiv.  

6.1 Metod 
 

En läroboksanalys kan framförallt utgå från tre olika perspektiv. Den kan 

utgå från ett processuellt perspektiv, strukturellt perspektiv eller funktionellt 

perspektiv. Denna studie utgår från ett funktionellt perspektiv vilket innebär 

att läroböckernas funktion hamnar i centrum. Detta kan ta sig uttryck via 

studier av vilket innehåll som läroböcker behandlar när det kommer till 
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exempelvis källkritik och fostrandet av demokratiska medborgare (Ammert 

2011: 28, 33–37).   

För att uppfylla syftet och svara på frågeställningarna används en kvalitativ 

innehållsanalys. Den används främst vid analyser av en större mängd texter 

för att få en omfångsrik förståelse. Analysen går ut på att dela in textens 

innehåll i olika kategorier (Boréus & Kohl 2018: 49–50). 

Vid en kvalitativ innehållsanalys används ett kodschema som kan bestå av 

olika forskningsfrågor (Boréus & Kohl 2018: 58–59). I denna studie består 

kodschemat av de fyra så kallade ämnesdidaktiska frågorna vad, hur, varför 

och vem (Sjöholm, Kansanen, Hansén & Kroksmark 2017: 61) och några 

egenkonstruerade underfrågor (Se bilaga 1). Underfrågorna har inspirerats av 

den teoretiska utgångspunkten i form av Dahls (2002) kriterier för en 

demokrati. 

Det finns två anledningar till att frågorna utformades på ovanstående sätt. De 

didaktiska frågorna gör det möjligt att på ett enkelt sätt fånga in hur 

läroböckerna arbetar med källkritik. Tanken är sedan att underfrågorna, som 

inspirerats av Dahls (2002) demokratikriterier, ska fånga in mer specifikt hur 

läroböckerna arbetar med källkritik på ett sätt som är relevant för fostrandet 

av demokratiska medborgare. 

Vad eleverna ska lära sig om källkritik kan framförallt kopplas till kriteriet 

upplyst förståelse. Hur eleverna ska lära sig att bli källkritiska kan framförallt 

kopplas till kriterierna effektivt deltagande, lika rösträtt vid det slutgiltiga 

avgörandet och kontroll över dagordningen. Varför eleverna ska lära sig om 

källkritik visar huruvida det framkommer direkt i läroböckerna eller inte att 

det finns en önskan att via källkritiken fostra demokratiska medborgare. Det 

kan därmed kopplas till alla kriterier beroende på vad läroböckerna tar upp. 

Vem det är som ska lära sig om källkritik kan främst kopplas till kriteriet 

allomfattande medborgarskap. 
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Vid studiet av läroböckerna ställs frågorna i kodschemat till det utvalda 

materialet. Frågorna är öppna vilket innebär att det inte finns några färdiga 

kategorier som svaren ska placeras inom vilket är vanligt vid kvalitativa 

analyser (Boréus & Kohl 2018: 59–60). Läroböckernas svar på frågorna 

utgör därmed grunden för skapandet av egna kategorier som beskriver deras 

arbete med källkritik.  

I resultatet presenteras dessa kategorier som gestaltar läroböckernas arbete 

med källkritik. De placeras under de ämnesdidaktiska frågorna vad, hur, 

varför och vem från kodschemat för att lättare kunna strukturera upp empirin. 

Sedan jämförs resultaten från de olika läroböckerna med varandra för att 

hitta likheter och skillnader mellan dem gällande deras arbete med källkritik. 

I analysen kopplas slutligen resultatet om läroböckernas arbete med källkritik 

till den teoretiska utgångspunkten i form av Dahls (2002) olika 

demokratikriterier för att se hur arbetet med källkritik i läroböckerna kan 

tänkas fostra eleverna till att bli demokratiska medborgare. 

6.2 Material 
 

Valet av material utgår från två kriterier. Läroböckerna måste rikta sig till 

kursen Samhällskunskap 1a1. Läroböckerna ska även vara utgivna mellan 

2018–2019. Valet av det första kriteriet baseras på att Samhällskunskap 1a1 

möjligtvis är den enda kursen som flertalet yrkeselever kommer att läsa inom 

samhällskunskap om de inte väljer att lägga till kursen Samhällskunskap 1a2. 

Valet av det andra kriteriet baseras på att läroböcker som är utgivna mellan 

2018–2019 är skrivna inom en liknande samhällskontext vilket gör att de kan 

tänkas vara jämförbara. 

Det har inte varit möjligt att hitta alla läroböcker på marknaden som når upp 

till dessa kriterier. Det kommer därför delvis att användas av ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Denscombe 2018: 71). Det innebär i detta fall att jag har 
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besökt de lokala biblioteken för att hitta läroböcker som når upp till de två 

kriterierna. På biblioteken hittades tre läroböcker som nådde upp till 

kriterierna. Dessa är Arena 50 p (Karlsson 2018), Reflex 50 (Almgren, 

Furevik, Höjelid & Nilsson 2018) och Kompass 50 (Eliasson & Nolervik 

2018). I dessa läroböcker väljs avsnitt ut som berör området källkritik.   

6.2.1 Arena 50 p 

 

Arena 50 p är skriven av Lars-Olof Karlsson och är utgiven av Gleerups år 

2018. Den riktar sig till kursen Samhällskunskap 1a1. I studien ingår 

kapitlen: ”Demokrati och media” och ”Att undersöka samhället” (Karlsson 

2018: Innehållsförteckning) via deras avsnitt som berör källkritik.  

6.2.2 Reflex 50  

 

Reflex 50 är skriven av Hans Almgren, Anna Furevik, Stefan Höjelid och 

Erik Nilsson och är utgiven av Gleerups år 2018. Den riktar sig till kursen 

Samhällskunskap 1a1. I studien ingår kapitlen: ”Att studera 

samhällskunskap” och ”Medierna och samhället” (Almgren et al. 2018: 6–7) 

via deras avsnitt som berör källkritik.  

6.2.3 Kompass 50  

 

Kompass 50 är skriven av Maria Eliasson och Gunilla Nolervik och är 

utgiven av Gleerups år 2018. Den riktar sig till kursen Samhällskunskap 1a1. 

I studien ingår kapitlen: ”Att studera samhället” och ”Media” (Eliasson & 

Nolervik 2018: 4–5) via deras avsnitt som berör källkritik.  

6.3 Metod- och materialdiskussion 
 

Valet av metod kan diskuteras utifrån ett kritiskt perspektiv med hjälp av 

begreppen validitet och reliabilitet. Validitet handlar om huruvida metoden är 

relevant för att mäta det som den ska göra (Bergström & Boréus 2018: 38). 
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Kodschemat har utvecklats i anknytning till syfte, frågeställning och teori för 

att den ska mäta rätt saker. Kodschemats huvudfrågor tar inspiration från de 

ämnesdidaktiska frågorna för att se hur arbetet med källkritik ser ut i 

läroböckerna. Samtidigt har underfrågorna formats för att fånga in Dahls 

(2002) demokratikriterier som berör medborgarens roll för att se hur eleverna 

fostras till att bli demokratiska medborgare. Det har inte skapats några 

färdiga kodningsenheter utan kategorierna skapas under arbetets gång vilket 

kan ha både sina fördelar och nackdelar. Ett sådant öppet förhållningssätt gör 

det möjligt att ta in vad materialet har att säga utan att bli alltför styrd av att 

det ska passa in i vissa ramar. Det ökar dock risken för att irrelevanta saker 

uppmärksammas. 

Reliabilitet berör undersökningens noggrannhet. Det är meningen att olika 

individer som genomför samma studie ska kunna nå likadana slutsatser. I 

samhällsvetenskapliga studier som kräver tolkning av människors produkter 

är det dock svårt att uppnå (Bergström & Boréus 2018: 40–41). Det går 

därmed inte att garantera att någon annan person som gör denna studie tolkar 

läroböckerna på exakt det sätt som framkommer i denna studies resultat och 

analys. Däremot är det viktigt att vara tydlig med hur tolkningen har gått till 

så att den kan ifrågasättas (Bergström & Boréus 2018: 41). Tolkningarna 

kommer därmed att styrkas med hjälp av lämpliga citat från läroböckerna.  

Valet av material kan också diskuteras utifrån ett kritiskt perspektiv men 

snarare med hjälp av begreppet generalisering. Det går inte att generalisera 

resultatet från denna studie. Materialet har inte genomgått något 

slumpmässigt urval utifrån den fullständiga undersökningspopulationen och 

det består av endast tre läroböcker från samma förlag. Trots detta kan studien 

bidra med kunskap om läroböckers arbete med källkritik och dess fostran av 

demokratiska medborgare. Den kombinerar också forskning om källkritik 

respektive fostrandet av demokratiska medborgare i läroböcker.  
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Det bör uppmärksammas att handledaren i denna studie är verksam inom 

läroboksbranschen och har varit med och skrivit en av läroböckerna som 

ingår i materialet vilket kan väcka frågor om objektivitet. Detta är dock inte 

något som anses påverka genomförandet av studien. Tolkningarna kommer 

även som tidigare påtalats styrkas med citat för att visa på transparens.    

Slutligen har den etiska aspekten av uppsatsen beaktats. Studien baseras 

endast på läroböcker som finns tillgängliga för allmänheten. Slutsatsen är 

därmed att studien inte kränker några etiska principer.  

7 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från studiet av läroböckerna. Det utgör 

en beskrivning av läroböckernas arbete med källkritik. Var och en av 

läroböckerna får varsitt avsnitt. Först redogör jag för empirin från Arena 50p 

(Karlsson 2018). Sedan redogör jag för empirin från Reflex 50 (Almgren et 

al. 2018) och till slut redogör jag för empirin från Kompass 50 (Eliasson & 

Nolervik 2018). Avslutningsvis görs en jämförelse mellan läroböckerna.  

7.1 Arena 50p 
 

Empirin från Arena 50 (Karlsson 2018) är uppdelad efter rubrikerna vad, hur, 

varför och vem. Under varje rubrik förekommer kursiverade kategorier som 

gestaltar lärobokens arbete med källkritik. 

7.1.1 Vad? 

 

I Arena 50s (Karlsson 2018) arbete med källkritik framkommer det att 

eleverna ska lära sig vad en källa är för något. En källa beskrivs på följande 

sätt: ”De uppgifter som man använder i ett vetenskapligt arbete, i en 

tidningsartikel eller i en skoluppsats kommer från en eller flera källor.” 

(Karlsson 2018: 159). Det ges även flertalet exempel på olika källor. 
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Utöver det ska eleverna veta vad källkritik innebär. I läroboken står det 

nämligen att: ” […] vi som läser artikeln kan ha anledning att ifrågasätta de 

källor författaren hänvisar till. En källkritisk granskning bör ske utifrån såväl 

relevans som trovärdighet.” (Karlsson 2018: 159). Källkritik handlar 

därmed om att se huruvida en källa är relevant och trovärdig.  

Eleverna ska dock främst lära sig hur man är källkritisk. Det framkommer att 

det finns olika sätt att vara källkritisk på. Eleverna kan ställa följande frågor 

till sin källa: ”Har tidningen stor publik? […] Står tidningen för en 

konsekvent nyhetsvärdering? […] Är journalisterna professionella? […] 

Framgår det tydligt vad som är fakta och vad som är åsikter? […]” (Karlsson 

2018: 29). De kan även ställa följande frågor: ”Vem? […] Varför? […] Vad? 

[…] När? […] Hur? […]” (Karlsson 2018: 161). Valet av frågor beror på 

källans karaktär. Eleverna kan utöver att ställa frågor till sin källa utgå från 

begreppen ”relevans” och ”trovärdighet”. Trovärdighet bedöms in sin tur 

med hjälp av begreppen: ”äkthet”, ”tendens”, ”tid” och ”beroende” (Karlsson 

2018: 160 - 165) som brukar kallas de källkritiska principerna.   

Det förekommer även två begrepp vid arbetet med källkritik som verkar vara 

av stor relevans. Det ena begreppet är fejknyhet. Eleverna får lära sig vad en 

fejknyhet är för något och hur sådana falska nyheter spreds på Facebook 

under det amerikanska presidentvalet år 2016. Exempelvis står det att 

fejknyheterna bestod av: ” […] falska anklagelser mot politiker men också 

svårupptäckt desinformation som det falska budskapet att man kunde rösta 

online i presidentvalet.” (Karlsson 2018: 30). Det andra begreppet är 

filterbubbla. Eleverna får lära sig vad filterbubbla innebär men även att dess 

existens kan komma att negativt påverka: ” […] det öppna samtalet, och i 

förlängningen demokratin […].” (Karlsson 2018: 31).  

Slutligen får eleverna ta del av exempel på hur källor kan ge en felaktig bild 

av verkligheten. Exempelvis visas en bild på en apa som sitter på en bocks 

rygg vilket skapar en illusion av att apan har horn. Efter det finns texten: ”På 
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bilden ser vi den ovanliga bockapan, eller…?” (Karlsson 2018: 162). Det 

visar hur lätt en annorlunda vinkel kan skapa något som inte existerar i 

verkligheten.  

I lärobokens arbete med källkritik förekommer en bred variation av källor. 

Exempelvis nämns tidningar, sociala medier, sökmotorer, myndigheter, 

böcker, vittnen, bilder, grafer och diagram (Karlsson 2018: 29–31, 161–162, 

164–165). De källor som får mest utrymme är tidningar, sociala medier och 

webbplatser via några större utläggningar om hur eleverna kan vara 

källkritiska vid hanteringen av dessa källor (Karlsson 2018: 29, 30–31, 161).   

Det går även att finna tendenser till att framställa vissa källor som mer eller 

mindre trovärdiga än andra. De trovärdiga traditionella medierna ställs mot 

de opålitliga nyare medierna. Exempelvis står det vid ett tillfälle: ”Facebook 

blir därmed en kanal där desinformation kan spridas mycket lättare och 

snabbare än genom vanliga medier där materialet granskas av professionella 

journalister.” (Karlsson 2018: 30). Det framkommer att det finns fler 

dilemman i de nyare medierna än de traditionella medierna som eleverna 

behöver beakta.  

7.1.2 Hur? 

 

I Arena 50 (Karlsson 2018) får eleverna främst läsa texter och exempel som 

berör källkritik för att lära sig att bli källkritiska. Exempelvis får de läsa 

texter om hur de kan göra en källkritisk granskning utifrån begreppen 

relevans och trovärdighet (Karlsson 2018: 159–165). De får även läsa 

exempel på hur författarna har källkritiskt granskat ett diagram som ger 

uttryck för ”överdriven ölkonsumtion” (Karlsson 2018: 165).  

Det finns även vissa uppgifter i läroboken som handlar om att eleverna ska 

göra källkritiska granskningar. En uppgift är exempelvis: ”Välj något 

omdiskuterat politiskt förslag. Leta upp en text som berättar om förslaget och 
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fundera på om texten ger en allsidig bild av förslagets för- och nackdelar och 

hur de politiska diskussionerna har varit.” (Karlsson 2018: 31). De flesta 

uppgifterna liknar denna genom att de tar upp en av frågorna som eleverna 

kan använda sig av vid en källkritisk granskning. Det finns därmed inga 

uppgifter där eleverna ska använda alla tillgängliga frågor för att göra en 

källkritisk granskning.  

Vid ett tillfälle ska eleverna efter en källkritisk granskning diskutera sitt 

resultat med en annan elev: ”Leta upp en tidningsartikel som du tycker 

innehåller åsikter och en som enbart förmedlar nyheter. Jämför med dina 

kamraters artiklar. Håller ni med varandra?” (Karlsson 2018: 31). Det blir en 

ytterligare aspekt av den källkritiska granskningen.  

Slutligen finns uppgifter där eleverna ska återge fakta. Exempelvis ska 

eleverna svara på frågor som: ”Vad innebär relevans?” (Karlsson 2018: 165). 

Svaren förekommer i lärobokens texter.  

Elevernas inflytande i arbetet med källkritik varierar. Det finns en 

efterfrågan av elevernas tankar. Exempelvis står det i en uppgift: ”Vilken 

graf skulle du välja att visa upp om du: a) sålde villaalarm? b) var polis? c) 

skrev om ökad brottslighet i en tidning?” (Karlsson 2018: 164). Även om 

elevernas tankar efterfrågas finns det ofta en korrekt lösning på uppgiften. 

Eleverna ges även inflytande i valet av innehåll. Exempelvis förekommer 

följande uppgift: ”Välj en nyhet eller händelse som du tycker är intressant. 

Undersök hur stor del av dina klasskamrater som känner till nyheten.” 

(Karlsson 2018: 31). Eleverna får vissa direktiv de bör följa men annars får 

de välja innehållet själva. Eleverna ges dock inte inflytande i valet av metod. 

Uppgifterna innehåller tydliga instruktioner om vad eleverna ska göra: 

”Undersök om du och en kamrat får samma träffar när ni letar med samma 

sökord på nätet.” (Karlsson 2018: 31). Det finns alltid tolkningsmöjligheter 

vid läsningen av uppgifterna som kan skapa ett visst handlingsutrymme men 
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eleverna erbjuds inte direkt att välja vilka metoder de vill använda sig av för 

att lära sig källkritik. 

7.1.3 Varför? 

 

Det framkommer inte direkt i Arena 50s (Karlsson 2018) arbete med 

källkritik varför eleverna ska lära sig att vara källkritiska men det går att 

finna vissa spår i texterna. Det framkommer en tanke om att eleverna ska lära 

sig källkritik på grund av källors bristande trovärdighet. Det står exempelvis 

vid ett tillfälle: ”Man kan inte lita på alla källor. Nedan följer exempel på vad 

man bör uppmärksamma när man bedömer en källas trovärdighet.” (Karlsson 

2018: 161). I citatet finns en misstänksamhet gentemot källor och eleverna 

ges därför en manual för hur de kan vara källkritiska. Det står dock vid ett 

annat tillfälle: ” De flesta av oss räknar med att vi kan lita på välkända 

radioprogram, tv-program och tidningar. Men vad är det egentligen som gör 

att t.ex. en tidning har en god kvalitet?” (Karlsson 2018: 29). I det citatet går 

det att tolka in att misstänksamheten, i alla fall mot de traditionella medierna, 

minskar. Eleverna bör bara veta varför dem är bra.   

I texterna förekommer det fortsättningsvis en diskussion om hur källors 

bristande trovärdighet kan problematiseras utifrån ett demokratiskt 

perspektiv: ” Vi fastnar i en bubbla där sådant som vi inte visar intresse för 

heller aldrig når oss […] Därmed riskerar det öppna samtalet, och i 

förlängningen demokratin, att skadas.” (Karlsson 2018: 31). Det står dock 

aldrig att källkritik är lösningen.  

7.1.4 Vem? 

 

I Arena 50 (Karlsson 2018) tilltalas de som ska lära sig källkritik på olika 

sätt. Det förekommer främst diffusa tilltal som ”man”, allomfattande tilltal 

som ”vi” och individuella tilltal som ”du”. Det finns även gruppbaserade 
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tilltal i form av ”ni”, ”man som läsare” och ”du och en kamrat” (Karlsson 

2018).  

7.2 Reflex 50 
 

Empirin från Reflex 50 (Almgren et al. 2018) är också uppdelad efter 

rubrikerna vad, hur, varför och vem. Under varje rubrik förekommer 

kursiverade kategorier som gestaltar lärobokens arbete med källkritik. 

7.2.1 Vad? 

 

I Reflex 50s (Almgren et al. 2018) arbete med källkritik framkommer det att 

eleverna ska lära sig vad en källa är. En källa definieras på följande sätt: ”En 

källa är ett ställe där du kan hitta information.” (Almgren et al. 2018: 18). 

Det ges även exempel på olika typer av källor.  

Eleverna ska också lära sig vad källkritik innebär. Det står att: […] det är 

viktigt att kritiskt granska allt material som du använder som källor. Det 

gäller med andra ord att värdera källorna. Att kritiskt granska och värdera 

källor kallas för källkritik.” (Almgren et al. 2018: 18). Källkritik handlar 

därmed om att granska och värdera. 

Fokus är dock på att eleverna ska veta hur man är källkritisk. Eleverna får ta 

del av många olika frågor som de kan ställa till sina källor vid en källkritisk 

granskning. De erbjuds så kallade ”snabba källkritiska frågor” i form av: 

”Varför skrivs detta? Vem står bakom nyheten? Vilket är syftet med just 

den här texten, videon, podden eller bilden?” (Almgren et al. 2018: 18–19). 

Det förekommer även flertalet längre utläggningar om hur eleverna kan vara 

källkritiska. I dessa ingår frågorna: ”Vem är upphov till källan? […] Kan 

man lita på källan? […] Är källan samtida med händelsen? […] Går 

källan att använda? […]” (Almgren et al. 2018: 19–21). Även dessa frågor 

ingår: ”Vem har gjort webbsidan? […] Varför är webbsidan gjord? […] 

Hur ser webbsidan ut? […] Kan du få information från andra ställen? 
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[…]” (Almgren et al. 2018: 22). Liknande frågor förekommer även i ett annat 

format vid ett senare tillfälle (Almgren et al. 2018: 61). Ett annat tips som 

eleverna får är att använda sidor på internet som källkritiskt granskar nyheter 

(Almgren et al. 2018: 61–62).  

Utöver denna mer grundläggande kunskap om källkritik förväntas eleverna 

lära sig mer om internetkällors karaktär. De får framförallt information om 

filterbubblor och internets instabilitet (Almgren et al. 2018: 21).  

Ett specifikt internetfenomen eleverna får lära sig mer om är Wikipedia. I ett 

avsnitt diskuteras webbsidans trovärdighet. Både för- och nackdelar lyfts 

fram. Det står bland annat att: ”Många artiklar är välskrivna och där finns för 

det mesta tydliga källor”. Det står även att: ”Olika särintressen kan gå in och 

skriva artiklar så att det passar deras intressen.” (Almgren et al. 2018: 23).  

Ett annat fenomen med nära koppling till internet som eleverna får lära sig 

mer om är fejknyheter vilket beskrivs som: ”nyheter som bygger på felaktig 

eller förenklad information […]” (Almgren et al. 2018: 60). Eleverna får ta 

del av orsakerna till att de sprids och hur det kan åtgärdas (Almgren et al. 

2018: 60–61). 

Slutligen får eleverna läsa exempel på hur källor kan ge en felaktig bild av 

verkligheten. Exempelvis får eleverna läsa om den regnbågsfärgade så 

kallade ”Putinkudden” som påstods ha funnits i Ikeas sortiment vilket visade 

sig vara falskt (Almgrens et al. 2018: 11). 

I lärobokens arbete med källkritik finns en bred variation av källor. 

Exempelvis ingår källor som bilder, böcker, tidningar, intervjuer, webbsidor, 

sociala medier och sökmotorer (Almgren et al. 2018: 11, 18, 21). Mest fokus 

är dock på bilder, internet och artiklar med tanke på att eleverna får arbeta 

mycket med källkritik i samband med dessa källor (Almgren et al. 2018: 11, 

21–22, 61).  
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Det går att finna tendenser till uppfattningen att vissa källor är mindre 

trovärdiga. Det verkar nämligen finnas en problematik med de opålitliga 

nyare medierna i form av internet och sociala medier. Exempelvis 

framkommer det att: ”Tillgången till information på internet är närmast 

gränslös. Men det finns också många fallgropar.” (Almgren et al. 2018: 21). 

Det framkommer även att: ”Ett annat problem med nyheter via sociala 

medier är att vi riskerar att hamna i så kallade filterbubblor.”  (Almgren et 

al. 2018: 59). De nyare medierna framställs som komplicerade.  

7.2.2 Hur? 

 

I Reflex 50 (Almgren et al. 2018) får eleverna främst arbeta med källkritik 

genom att läsa texter och exempel som berör källkritik. Eleverna kan 

exempelvis få läsa texter om hur de kan vara källkritiska. Vid ett tillfälle står 

det: ”Ofta är det svårt att avgöra om en källa är användbar för t.ex. ett 

skolarbete. Därför är det viktigt att kritiskt pröva källan.” (Almgren et al. 

2018: 19). Det följs av källkritiska frågor. Eleverna kan även få läsa exempel 

på falska nyheter. De får exempelvis ta del av följande rubrik: ”Moskén fick 

ja till böneutrop – kyrkan fick avslag: ´Är en rättvisefråga´” (Almgren et al. 

2018: 62) vilket följs av en förklaring om att påståendet inte stämmer.     

Eleverna får även göra flertalet källkritiska granskningar. Exempelvis ska 

eleverna granska en artikel från Wikipedia: ”Finns det källhänvisningar? Gå 

in under fliken ’Visa historia’. Har det gjorts några ändringar? När i så fall? 

Finns IP-nummer eller annan källa?” (Almgren et al. 2018: 23). Elevernas 

källkritiska granskning är ofta tätt knuten till, som i detta fall, källans form. 

Det finns även vissa uppgifter där eleverna ska återge fakta. Exempelvis ska 

de svara på följande fråga: ”Vilka skäl kan det finnas till att någon skapar 

falska nyheter?” (Almgren et al. 2018: 62). Svaret finns i lärobokens texter. 
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Eleverna uppmanas även till att diskutera och argumentera. De ska diskutera 

filterbubblor: ”Diskutera med dina klasskompisar vilka filterbubblor som du 

(ni) ofta hamnar i och hur det påverkar din/er uppfattning om vad som 

händer och sker i samhället.” (Almgren et al. 2018: 22). De ska även 

argumentera för eller mot Wikipedias trovärdighet: ”Litar du på 

informationen i Wikipedia? Varför? Varför inte?” (Almgren et al 2018: 23).  

Elevernas inflytande i arbetet med källkritik varierar. Det finns en 

efterfrågan av elevernas tankar. Exempelvis ombeds eleverna att redogöra 

för hur de tänker om Wikipedia som källa: ”Litar du på informationen i 

Wikipedia? Varför? Varför inte?” (Almgren et al. 2018: 23). Läroboken tar 

däremot inte någon ställning i frågan. Eleverna har även ett inflytande i valet 

av innehåll. Exempelvis uppmanas eleverna till följande: ”Gå in på 

Viralgranskarens hemsida […] och välj ut någon av de nyheter som 

stämplats som falska.” (Almgren et al. 2018: 62). Eleverna får ofta, som i 

detta fall, vissa direktiv de måste följa. Så länge de gör det är de fria att välja 

innehållet själva. Eleverna har dock inte inflytande i valet av metod. Eleverna 

får inte möjlighet att välja vilken metod som de vill använda sig av för att 

lära sig källkritik. Frågorna avgör metoden: ”Ange tillsammans med någon 

kompis i klassen ett gemensamt sökord på Google och se om ni får samma 

träffar.” (Almgren et al. 2018: 22). Det finns någon fråga som är mer öppen: 

” Gör en Google-sökning på en intressant bild och kontrollera källan.” 

(Almgren et al. 2018: 11). Att kontrollera källan kan betyda många saker 

vilket implicit kan skapa vissa valmöjligheter. 

7.2.3 Varför? 

 

I Reflex 50 (Almgren et al. 2018) framkommer det inte direkt varför eleverna 

ska lära sig att bli källkritiska utan det är något som får tolkas fram. En 

möjlig förklaring som går att hitta är källors bristande trovärdighet. 

Exempelvis står det: ”Vissa nyheter och andra källor är manipulerade och 
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falska. Hur vet man vad som är sant eller falskt? Ett bra sätt är att ställa några 

snabba källkritiska frågor” (Almgren et al. 2018: 18). Det framkommer att 

källor kan vara felaktiga och i den kontexten ses källkritik som viktigt.  

En annan möjlig förklaring, som är kopplad till den förra, berör kunskap om 

källors användbarhet. Vid ett tillfälle står det nämligen: ”Ofta är det svårt att 

avgöra om en källa är användbar för t.ex. ett skolarbete. Därför är det viktigt 

att kritiskt pröva källan.” (Almgren et al. 2018: 19). Användbarheten avgörs 

av källans trovärdighet. 

Slutligen finns en möjlig förklaring som handlar om gynnandet av 

demokratin. I en text om filterbubblor skrivs följande: ” […] en levande 

debatt mellan olika åsikter och perspektiv är viktigt för demokratin. Hur kan 

du då undvika att hamna i en filterbubbla? Ett sätt kan vara att ta del av 

nyheter på fler ställen än sociala medier.” (Almgren et al. 2018: 60). Att ha 

ett källkritiskt tänk kan därmed utgöra lösningen på demokratiska problem. 

7.2.4 Vem? 

 

I Reflex 50 (Almgren et al. 2018) finns framförallt individuella tilltal som 

”du” men även diffusa tilltal som ”man”. Vid ett fåtal tillfällen förekommer 

allomfattande tilltal som ”vi” och gruppbaserade tilltal som ”ni” (Almgren 

et al. 2018). De som ska lära sig källkritik tilltalas därmed på olika sätt.  

7.3 Kompass 50 
 

Empirin från Kompass 50 (Eliasson & Nolervik 2018) är också uppdelad 

efter rubrikerna vad, hur, varför och vem. Under varje rubrik förekommer 

kursiverade kategorier som gestaltar lärobokens arbete med källkritik. 

7.3.1 Vad? 
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I Kompass 50 (Eliasson & Nolervik 2018) får eleverna lära sig vad en källa 

är för något. Källor beskrivs som ursprunget till information och kunskap: 

”Inom samhällskunskapen finns mängder av källor att ösa ur. Du kan hitta 

information och kunskap på många olika ställen […]” (Eliasson & Nolervik 

2018: 12). Det ges fortsättningsvis flertalet exempel på olika källor (Eliasson 

& Nolervik 2018: 12).  

Eleverna får också lära sig skillnaden mellan information och kunskap. 

Information beskrivs på följande sätt: ”Information finns det ett överflöd av i 

dagen samhälle. Det kan vara alltifrån resultatet i senaste valet till antalet 

inbrott i din kommun.” (Eliasson & Nolervik 2018: 12). Kunskap beskrivs 

istället på följande sätt: ”Kunskap innebär att sätta information i sitt 

sammanhang och kritiskt granska sammanhanget.” (Eliasson & Nolervik 

2018: 12). Det visar på bearbetningen av information till kunskap.  

Det framkommer även information om vad källkritik innebär som eleverna 

ska ta till sig. Källkritik får följande definition: ”Du måste alltid vara kritisk 

till den information du möter. […] det är med andra ord viktigt att värdera 

den information du möter.” (Eliasson & Nolervik 2018: 13). Källkritik 

handlar därmed om värdering. 

Utöver detta ska eleverna lära sig hur man är källkritisk. Eleverna får frågor 

att utgå från i sin källkritiska granskning. Vid ett tillfälle ser frågorna ut på 

följande sätt: ”Vem eller vilka står bakom källan? […] Vem eller vilka har 

skrivit, sagt eller påstått något? […] Ger källan en helhetsbild eller bara en 

liten del av verkligheten? […] Varför har innehållet skapats? […]” (Eliasson 

& Nolervik 2018: 13). Det finns ytterligare frågor som handlar om 

uppdateringen av webbsidor, hur eleverna kommer i kontakt med webbsidor 

och skillnaden mellan fakta och åsikter (Eliasson & Nolervik 2018: 13). Vid 

ett annat tillfälle ser frågorna ut på detta sätt: ”Är informationen korret? […] 

Vem är avsändare av det stoff du vill dela? […] Vad är syftet med 

informationen? […] Ska jag kommentera/dela? […]” (Eliasson & Nolervik 
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2018: 77). Det finns med andra ord olika frågor att ställa vid en källkritisk 

granskning. 

Det framkommer även två begrepp som eleverna får läsa mer om med 

koppling till källkritik. Det ena begreppet är alternativ media. Eleverna får ta 

del debatten mellan alternativ medias förespråkare och motståndare. I slutet 

kommer ett tips om hur de kan avgöra om en källa är seriös eller inte. De ska 

undersöka huruvida: ” […] det finns någon namngiven ansvarig person att 

kontakta. Om detta inte finns kan man vara rätt säker på att mediet även 

döljer andra saker.” (Eliasson & Nolervik 2018: 72). Det andra begreppet är 

filterbubbla. Begreppet förklaras i relation till sociala medier och sökmotorer 

(Eliasson & Nolervik 2018: 76). 

Eleverna får slutligen ta del av exempel på hur källor kan ge en felaktig bild 

av verkligheten. Exempelvis visas två bilder av en grupp politiker. Den ena 

bilden, som är originalet, innehåller både män och kvinnor. Den andra 

bilden, som är manipulerad, innehåller endast män (Eliasson & Nolervik 

2018: 15).  

I lärobokens arbete med källkritik framkommer en bred variation av källor. 

Exempelvis berörs källor som internet, tv, radio, tidningar, böcker, 

människor, bilder, diagram, sociala medier och sökmotorer (Eliasson & 

Nolervik 2018: 12, 15, 76). Det är svårt att säga huruvida någon källa upptar 

mer plats än någon annan eftersom källkritiken hålls på ett generellt plan. 

Det finns källkritiska frågor som riktar sig till alla källor och bland dessa 

finns några frågor som specifikt riktar sig till internet vilket går att se i citatet 

från stycket om att eleverna ska lära sig hur de är källkritiska.  

Vissa källor framställs som mer trovärdiga än andra. Det finns dels de 

trovärdiga traditionella medierna, dels de opålitliga nyare medierna. Vid ett 

tillfälle står det exempelvis: ”Här nedan följer ett antal frågor som kan vara 

bra att ha i bakhuvudet när vi läser en artikel, ser ett tv-program eller lyssnar 
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på radio. Detta gäller i ännu högre grad när vi tar del av något på internet och 

på sociala medier.” (Eliasson & Nolervik 2018: 77). Det gäller med andra 

ord att vara mer kritisk till de nyare medierna.  

7.3.2 Hur? 

 

I Kompass 50 (Eliasson & Nolervik 2018) får eleverna främst lära sig att 

vara källkritiska genom att läsa texter och exempel som berör källkritik. 

Exempelvis får de läsa texter om hur de kan vara källkritiska: ”När det gäller 

att vara kritiska till de källor du använder dig av, räcker det sunda förnuftet 

långt. Du kan ställa dig några enkla frågor: […]” (Eliasson & Nolervik 2018: 

13). De får även läsa exempel som beskriver hur diagram kan manipuleras 

(Eliasson & Nolervik 2018: 15). 

Utöver det finns ytterligare en metod för att eleverna ska lära sig att bli 

källkritiska. Läroboken innehåller nämligen uppgifter där eleverna får utföra 

källkritiska granskningar. Vid ett tillfälle finns följande uppgift: ”Gör en 

källkritisk granskning av en nyhet som presenteras både i traditionell media 

(t.ex. Dagens Nyheter) och i så kallad ’alternativ media’, exempelvis Fria 

Tider.” (Eliasson & Nolervik 2018: 81). Efter det kommer några följdfrågor. 

Elevernas inflytande i arbetet med källkritik varierar. Det finns en 

efterfrågan av elevernas tankar. Exempelvis förekommer frågan: ”Vilka 

källor litar du alltid på?” (Eliasson & Nolervik 2018: 77). Den visar på ett 

intresse för elevernas erfarenheter gällande källanvändning. Eleverna har 

även ett inflytande i valet av innehåll. I föregående stycke förekommer 

exempelvis ett citat från en uppgift som handlar om att eleverna källkritiskt 

ska granska en nyhet från två olika typer av medier (Eliasson & Nolervik 

2018: 81). Eleverna får vissa restriktioner men de får ändå välja innehåll 

relativt fritt. De har inte inflytande i valet av metod. Det förekommer relativt 

tydliga instruktioner om hur de ska lära sig att bli källkritiska. En fråga är 

exempelvis: ”Vad av följande påståenden är fakta? Vilka av följande 



 

33(52) 

 

påståenden är åsikter?” (Eliasson & Nolervik 2018: 14). Det finns inte 

alternativa metoder eleverna erbjuds att välja mellan.  

7.3.3 Varför? 

 

I Kompass 50 (Eliasson & Nolervik 2018) återkommer en förklaring till 

varför eleverna ska lära sig att vara källkritiska på flertalet ställen i boken. 

Den förklaringen bygger på källors bristande trovärdighet. Exempelvis står 

det: ”Du måste också vara kritisk till de bilder du möter. En bild kan ju som 

bekant säga mer än tusen ord – och kan också ljuga mer än tusen ord! Bilder 

kan användas på ett sådant sätt att vi får en felaktig bild av verkligheten.” 

(Eliasson & Nolervik 2018: 15). Källor kan med andra ord ge felaktig 

information vilket i sin tur påverkar uppfattningen av omgivningen.  

Det förekommer även avsnitt där källors bristande trovärdighet 

problematiseras utifrån ett demokratiskt perspektiv: ”Det finns en risk för 

demokratin, menar han, om människor litar för mycket på information från 

sociala medier […]” (Eliasson & Nolervik 2018: 76). Det framkommer dock 

inte att källkritik är lösningen. 

7.3.4 Vem? 

 

I Kompass 50 (Eliasson & Nolervik 2018) finns det framförallt individuella 

tilltal som ”du” och allomfattande tilltal som ”vi”. Det förekommer dock 

även diffusa tilltal som ”man”. De som ska lära sig källkritik tilltalas därmed 

på olika sätt.    

7.4 Jämförelse 
 

Läroböckernas arbete med källkritik skiljer sig inte drastiskt från varandra. 

Det går därmed att hitta tydliga mönster men även några få avvikelser. 
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I läroböckerna finns liknande idéer gällande vad eleverna ska lära sig om 

källkritik. De innehåller avsnitt som berör vad en källa är för något, vad 

källkritik innebär, hur man är källkritisk och hur källor kan ge en felaktig 

bild av verkligheten. De har även ett speciellt fokus på fenomen som har en 

anknytning till internet. Arena 50 (Karlsson 2018) innehåller avsnitt som 

berör fejknyheter och filterbubblor. Reflex 50 (Almgren et al 2018) innehåller 

avsnitt som berör internetkällors karaktär, Wikipedia och fejknyheter. 

Kompass 50 (Eliasson & Nolervik 2018) innehåller avsnitt som berör 

filterbubblor. Kompass 50 skiljer sig något från de övriga läroböckerna 

eftersom den även behandlar skillnaden mellan information och kunskap 

samt alternativ media. 

Det finns fortsättningsvis en bred variation av källor i läroböckerna. Vissa 

källor får dock mer fokus. I Arena 50 skrivs det främst om tidningar, sociala 

medier och webbplatser. I Reflex 50 skrivs det främst om bilder, internet och 

artiklar. Kompass 50 innehåller främst generella texter om källkritik där vissa 

frågor är anpassade efter exempelvis internet. I läroböckerna ställs även de 

trovärdiga traditionella medierna mot de opålitliga nyare medierna. 

I läroböckernas arbete med källkritik finns även liknande tankar om hur 

eleverna ska lära sig att bli källkritiska. I Kompass 50 förekommer 

metoderna läsa och källkritisk granskning. Dessa metoder finns också i 

Arena 50 och Reflex 50. I Arena 50 och Reflex 50 används även metoder som 

bygger på att återge fakta och diskutera. Utöver det används i Reflex 50 

metoder som bygger på argumentation. Det finns fortsättningsvis en 

efterfrågan av elevernas tankar i läroböckerna. Eleverna har även inflytande 

i valet av innehåll men de har inte inflytande i valet av metod. 

I läroböckerna finns det mer eller mindre tydliga orsaker till varför eleverna 

ska lära sig att vara källkritiska. Det verkar dock alltid handla om källors 

bristande trovärdighet. I Reflex 50 berörs även förklaringar som har med 

kunskap om källors användbarhet och gynnandet av demokratin att göra.  
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Vem läroböckerna tilltalar i sina texter varierar. Alla läroböcker innehåller i 

större utsträckning ett individuellt tilltal. Arena 50 innehåller även i större 

utsträckning diffust tilltal och allomfattande tilltal. Reflex 50 har mer av det 

diffusa tilltalet och Kompass 50 har mer av det allomfattande tilltalet. Det 

gruppbaserade tilltalet förekommer inte så ofta eller inte alls. 

8 Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet med hjälp av Dahls (2002) olika 

demokratikriterier. Kapitlet är uppdelat efter de olika kriterierna. Resultatet 

analyseras därmed utifrån ett kriterium i taget. Avslutningsvis dras en 

slutsats om hur eleverna fostras till att bli demokratiska medborgare via 

läroböckernas arbete med källkritik. 

8.1 Effektivt deltagande 
 

Effektivt deltagande är ett kriterium som bygger på idén om att medborgarna 

ska ha ”adekvata och lika möjligheter” att delge vilket alternativ som de 

anser vara det mest fördelaktiga inför att ett beslut ska tas (Dahl 2002: 170).  

För att se hur eleverna fostras till att bli redo inför denna del av det 

medborgerliga uppdraget i en demokrati går det att undersöka huruvida 

läroböckerna efterfrågar elevernas tankar gällande olika frågor. 

I läroböckernas arbete med källkritik används olika metoder för att lära 

eleverna att bli källkritiska. Eleverna ska delvis läsa texter och exempel som 

berör källkritik. I Arena 50 (Karlsson 2018) och Reflex 50 (Almgren et al. 

2018) ska även eleverna återge fakta från texterna och exemplen som de läst. 

Ett sådant arbetssätt gynnar inte direkt det öppna samtalet där eleverna får 

komma med sina egna tankar. Här hamnar istället fokus på att ta in 

information och reproducera den.  
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Läroböckerna innehåller dock också uppgifter där eleverna får göra en 

källkritisk granskning, diskutera eller argumentera. Sådana uppgifter 

innehåller vanligtvis en efterfrågan av elevernas tankar. Läroböckernas 

användande av den typen av uppgifter visar att elevernas åsikter har 

betydelse. De kan därmed tänkas gynna elevernas förmåga att delge vad de 

tycker i olika frågor.  

Som påpekats i resultatet gällande framförallt Arena 50 (Karlsson 2018) 

förekommer det ibland uppgifter som på ytan ser ut att fråga efter elevernas 

tankar men som ändå letar efter ett korrekt svar. Det går därmed att fråga sig 

vid dessa tillfällen huruvida det är elevernas tankar eller det rätta svaret som 

egentligen efterfrågas. Sådana uppgifter skulle kunna riskera att eleverna 

inför framtiden inte får ”adekvata och lika möjligheter” (Dahl 2002: 170) att 

delge vilket alternativ som de anser vara mest fördelaktigt. Ett misslyckande 

att uppnå effektivt deltagande kan handla om att medborgarnas varierande 

intressen inte blir uppmärksammade eller förstådda (Dahl 2002: 170). Det 

borde dock även gälla vid de tillfällen där eleverna endast kan ge ett korrekt 

förutbestämt svar. Det skapar nämligen endast en illusion av att elevernas 

tankar har en betydelse.  

I samband med att eleverna får delge sina tankar tas dock inget formellt 

beslut som kommer att gälla alla. Exempelvis får eleverna ta ställning till 

huruvida de anser att Wikipedia är en bra källa eller inte. Utifrån det tas inte 

ett gemensamt beslut som syftar till att avgöra Wikipedias trovärdighet 

(Almgren et al. 2018: 23). Det kan bero på uppgifternas karaktär. Möjligtvis 

behövs det inte tas ett kollektiv beslut om sådana saker. Det kan påverka 

huruvida efterfrågan av elevernas tankar bör ses som ett bevis på effektivt 

deltagande. I en skolkontext kan det dock tänkas vara efterfrågan av åsikter 

som har betydelse för att eleverna i framtiden ska kunna och vilja delge sina 

tankar. 
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8.2 Lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet 
 

Lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet utgår ifrån att varje medborgare 

ska kunna lägga en röst som har lika stor betydelse som alla andra 

medborgares röster vid ett slutgiltigt beslut. Det är endast dessa röster som 

har betydelse när det slutgiltiga beslutet tas (Dahl 2002: 171).  

I läroböckerna förekommer inte val i den meningen att eleverna får lägga 

vars en röst om vad arbetet med källkritik ska innehålla eller hur arbetet med 

källkritik ska bedrivas för alla studenter. I vissa delar får inte eleverna vara 

med och bestämma alls. I andra delar får eleverna vara med och bestämma, 

men endast under vissa premisser och om sin egen undervisning.  

Eleverna har inte inflytande i valet av metod. I läroböckerna finns tydliga 

instruktioner om vad eleverna ska göra för att lära sig att bli källkritiska även 

om tolkningsmöjligheter alltid finns. Det finns därmed inte någon lika 

rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet när det kommer till beslut om metod.  

Eleverna har dock inflytande i valet av innehåll. I läroböckerna finns vissa 

instruktioner som eleverna bör följa men utöver det får de en viss frihet att 

själva välja vilket innehåll de vill studera. Det valet påverkar dock endast 

dem själva och inte klassen som helhet. Av den anledningen blir det svårt att 

påstå att det förekommer lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet när det 

gäller beslut om innehåll. Eleverna får dock en begränsad autonomi eftersom 

de delvis får avgöra hur de vill att deras egen undervisning ska se ut.  

Det går att ifrågasätta huruvida valet av innehåll och metod vid arbetet med 

källkritik i läroböckerna kan tänkas utgöra ett slutgiltigt beslut. Lika rösträtt 

gäller nämligen inte beslut som tas tidigare än det slutgiltiga (Dahl 2002: 

171). Läroböckernas arbete med källkritik kan ses som några beslut på vägen 

medan det avgörande beslutet kommer vid slutexaminationen. Här görs dock 

analysen endast utifrån läroboken, och valet av innehåll och metod i dess 

arbete med källkritik blir därmed det slutgiltiga beslutet. 
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8.3 Upplyst förståelse 
 

Upplyst förståelse innebär att alla medborgare ska ha ”adekvata och lika 

möjligheter” att hitta och undersöka det alternativ som anses vara bäst lämpat 

utifrån deras intressen inför att de ska ta ett beslut (Dahl 2002: 175).  

Källkritik handlar i sin tur om att ha ett kritiskt förhållningssätt till källor, 

vilket är en viktig aspekt för att kunna hantera information om olika 

alternativ. Att eleverna får tillräckliga och liknande kunskaper om källkritik i 

det nya medielandskapet är därmed viktigt för att eleverna i framtiden ska 

kunna ta beslut som gynnar dem.  

I läroböckerna ges eleverna en liknande förståelse för vad en källa är, vad 

källkritik innebär, hur man är källkritisk och hur källor kan ge en felaktig 

bild av verkligheten. De får även kunskap om källkritik i relation till olika 

fenomen på internet. Eleverna erbjuds därmed, oavsett vilken lärobok de 

läser, en grundläggande förståelse för källkritik. Det kan bidra till 

utvecklandet av ”adekvata och lika möjligheter” (Dahl 2002: 175) för 

eleverna att hitta och undersöka det alternativ som gynnar dem så att de 

utifrån det kan ta passande beslut i framtiden.  

I resultatet framkommer det dock att Kompass 50 (Eliasson & Nolervik 

2018) innehåller några områden som inte framkommer i de andra 

läroböckerna. Dessa områden, som består av skillnaden mellan information 

och kunskap och alternativa medier, är inte av sådan stor betydelse att deras 

existens kan tänkas påverka utvecklandet av ”adekvata och lika möjligheter” 

(Dahl 2002: 175) negativt. Att Kompass 50 tar upp dessa områden till 

skillnad från de andra läroböckerna kan med andra ord inte tänkas ge vissa 

elever bättre förutsättningar till att bli källkritiska än andra. 

Samtliga läroböcker innehåller fortsättningsvis en bred variation av källor. 

Den grundläggande förståelsen för källkritik sätts därmed i relation till olika 

typer av källor. Det innebär att läroböckerna bidrar till utvecklandet av 
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”adekvata och lika möjligheter” (Dahl 2002: 175) att hitta och undersöka 

alternativ som förekommer i olika källor. Oavsett om informationen gällande 

olika alternativ förekommer i morgontidningen eller på en webbsida ges 

eleverna därmed förutsättningarna för att i framtiden kunna ta beslut som 

passar dem.  

Att läroböckerna slutligen ställer de trovärdiga traditionella medierna mot 

de opålitliga nyare medierna kan ha viss betydelse för utvecklandet av 

”adekvata och lika möjligheter” (Dahl 2002: 175) att hitta och undersöka det 

alternativ som passar bäst. Det finns en risk för att eleverna litar för mycket 

på information från de traditionella medierna när de framställs som mer 

trovärdiga. Samtidigt står det inte att eleverna alltid kan lita på de 

traditionella medierna, utan snarare att de bör vara extra försiktiga när de 

hanterar information från de nyare medierna. En sådan uppmaning kan 

snarare uppmärksamma att det finns ytterligare svårigheter med att hantera 

webbsidor och sociala medier, och att eleverna bör beakta dessa när de 

bearbetar information som kommer ligga till grund för beslut i framtiden. 

De förklaringar som förekommer i läroböckerna till att eleverna ska lära sig 

om källkritik har en implicit koppling till utvecklandet av upplyst förståelse. 

Den vanligaste förklaringen som har med källors bristande trovärdighet att 

göra visar en medvetenhet om att källorna inte alltid ger en korrekt eller 

fullständig bild av verkligheten och att eleverna därmed behöver kunna 

hantera det med hjälp av källkritiken. De mindre vanliga förklaringarna som 

berör kunskap om källors användbarhet och gynnandet av demokratin visar 

också en sådan medvetenhet fast på ett annat sätt. Eleverna behöver källkritik 

för att veta om en källa är användbar respektive för att kunna gynna ett öppet 

samtal med tanke på att källor inte alltid ger en korrekt eller fullständig bild 

av verkligheten. Alla förklaringar utgår därmed från en önskan om att 

eleverna ska bli mer upplysta. Det enda som inte framkommer explicit är hur 

källkritikens arbete med källors bristande trovärdighet, kunskaper om källors 
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användbarhet och tillgängliggörandet av det öppna samtalet i sin tur kan 

tänkas ha betydelse för elevernas förmåga att i framtiden ta beslut som 

gynnar dem själva.  

Dahl (2002: 175) skriver att samhället inte kan acceptera institutioner som 

förhindrar att betydelsefull information når medborgarna. Det kan dock 

tänkas att vara svårt att förhindra sådana institutioner till fullo. I läroböckerna 

framkommer det nämligen att alla källor inte alltid är trovärdiga vilket kan 

innebära att eleverna inte får en korrekt bild av samhället. Eleverna erbjuds 

dock de källkritiska verktygen för att hantera sådana situationer vilket gör att 

de ändå kan uppnå upplyst förståelse trots vissa hinder.  

8.4 Kontroll över dagordningen 
 

Kontroll över dagordningen är ett kriterium som beskriver att det är demos 

som avgör hur frågor kan blir en del av agendan när demokratiska beslut ska 

tas (Dahl 2002: 177). 

I läroböckerna är det författarna som har kontroll över dagordningen i och 

med att det är de som avgör vad eleverna får och inte får bestämma gällande 

deras arbete med källkritik. Exempelvis är det författarna som avgör att 

eleverna har inflytande i valet av innehåll men att de inte har inflytande i 

valet av metod i läroboken.  

Ifall klassen hade kontroll över dagordningen skulle det innebära att de får 

avgöra vilka områden som det ska tas beslut om och ifall det är klassen som 

ska ta besluten eller om de ska delegera beslutsrätten till någon annan instans 

(Dahl 2002: 175–179).  

Det går därmed inte att säga att eleverna får prova på hur det är att vara en 

del av de som bestämmer när det kommer till dagordningen. 

8.5 Allomfattande medborgarskap 
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Allomfattande medborgarskap handlar om vilka som ska ingå i demos. 

Kravet är att alla vuxna inom sammanslutningen som inte endast är på 

genomresa och som inte har någon allvarligt mental nedsatt förmåga ska ingå 

i demos (Dahl 2002: 203).  

Eleverna som läser kursen Samhällskunskap 1a1 ingår inte i demos på grund 

av att de är för unga. Inom några år kommer de dock att bli en del av demos. 

Det är därmed viktigt att alla elever inkluderas i läroböckernas arbete med 

källkritik för att de på lika grunder ska fostras till att bli demokratiska 

medborgare.  

Vem det är som tilltalas i läroböckerna kan säga en del om huruvida alla 

elever blir inkluderade eller inte i undervisningen om källkritik. I 

läroböckerna finns bland annat individuella tilltal, allomfattande tilltal och 

gruppbaserade tilltal. De tilltalen kan tänkas visa att alla elever inkluderas. 

Det individuella tilltalet riktar sig nämligen till alla individuella elever som 

läser läroboken. Det allomfattande tilltalet riktar sig till alla människor – 

såväl eleverna som andra personer i deras omgivning. Det gruppbaserade 

tilltalet riktar sig till gruppen av elever som läser läroboken. 

I läroböckerna finns dock även det diffusa tilltalet i form av ”man” som är 

lite svårare att analysera utifrån huruvida det inkluderar alla elever eller inte. 

Det är nämligen svårt att avgöra vem ”man” avser. Det tilltalet skulle kunna 

användas för att prata om en okänd individ eller en okänd grupp individer. 

Det tilltalet skulle också kunna användas för att prata om alla människor på 

ett mer generellt plan. Den första tolkningen skulle innebära en viss 

problematik i fråga om inkludering eftersom det inte går att säga vem 

uppmaningarna riktar sig till. Den andra tolkningen skulle istället innebära en 

inkludering av alla elever.  

8.6 Slutsats 
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Utifrån analysen går det att dra en slutsats om hur eleverna fostras till att bli 

demokratiska medborgare, baserat på Dahls (2002) demokratikriterier, via 

läroböckernas arbete med källkritik.  

I läroböckernas arbete med källkritik skapas möjligheter för eleverna att 

utvecklas till demokratiska medborgare. Det förekommer nämligen mycket 

arbete i läroböckerna med demokratikriterierna effektivt deltagande, upplyst 

förståelse och allomfattande medborgarskap. Läroböckerna innehåller 

uppgifter där elevernas tankar om källkritik efterfrågas. Läroböckerna ger 

även eleverna grundläggande kunskaper om källkritik som kopplas till olika 

typer av källor i syfte att lära de att hantera källors bristande trovärdighet. 

Även om det inte framkommer i läroböckerna ger det eleverna möjlighet att 

bearbeta information inför framtida val. Läroböckerna innehåller slutligen 

ofta ett tilltal som kan tänkas inkludera alla som läser dem. 

Det skulle dock kunna skapas ytterligare möjligheter i läroböckerna för 

eleverna att utvecklas till demokratiska medborgare. I läroböckerna 

förekommer inte mycket arbete med lika rösträtt vid det slutgiltiga 

avgörandet. Läroböckernas uppgifter innehåller instruktioner om vad arbetet 

med källkritik ska innehålla och hur eleverna ska arbeta med källkritik. 

Eleverna har endast ett visst inflytande i valet av sitt eget innehåll. I 

läroböckerna förekommer inte heller mycket arbete med kontroll över 

dagordningen. Eleverna får inte möjlighet att vara med och avgöra vad det 

behöver tas beslut om och ifall de själva ska ta dem besluten eller om andra 

ska få bestämma åt dem. 

Dahl (2002: 169–170) menar slutligen att ingen sammanslutning troligtvis 

kommer att nå upp till alla dessa kriterier som krävs för att det ska kunna bli 

en komplett demokrati. En demokrati blir därmed en slags idealtyp som varje 

sammanslutning kan försöka komma så nära som möjligt. Detta gäller även 

sammanslutningar inom skolans värld.  
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En viktig sak att påpeka är att det kan finnas delvis rimliga orsaker till att 

läroböckerna arbetar mer med vissa demokratiska kriterier än andra. Det är 

dock något som kommer att beröras närmare i slutet av diskussionen. 

9 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och analys. Först diskuteras 

läroböckernas arbete med källkritik och dess uttryck för fostran av 

demokratiska medborgare utifrån studiens bakgrund och tidigare forskning. 

Efter det gör jag en didaktisk reflektion där studien sätts i en större kontext i 

form av skolan. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

9.1 Läroböckernas arbete med källkritik 
 

I bakgrunden och den tidigare forskningen beskrivs flertalet granskningar 

och vetenskapliga texter som berör undervisning om källkritik i skolan. De 

studerade läroböckernas arbete med källkritik liknar till stor del skolans 

undervisning om källkritik. Det finns dock en skillnad. Läroböckerna 

tenderar att vara mer anpassade till det nya medielandskapet.  

Både undervisningen i skolan och läroböckerna innehåller ett fokus på 

grundläggande kunskaper om källkritik. Carlsson och Sundin (2018: 69–70) 

kommer fram till att skolans undervisning om källkritik främst handlar om de 

källkritiska principerna. Vid bedömningen läggs fortsättningsvis vikt vid 

antalet källor som används för att styrka ett påstående, motiveringen vid valet 

av källor och kritiken mot bristfälliga källor. I läroböckernas arbete med 

källkritik berörs främst vad en källa är, vad källkritik innebär, hur man är 

källkritisk och hur källor kan ge en felaktig bild av verkligheten.   

I såväl skolans undervisning som läroböckerna ges även ett uttryck för 

tanken att vissa källor är mer trovärdiga än andra. I Francke och Sundins 

(2012: 174) studie framkommer det att lärarna anser att en trovärdig källa är 
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kontrollerad, bekräftad och öppen. Vad som är en tillräckligt trovärdig källa 

är relativt. Det liknar läroböckernas beskrivning av hur eleverna kan avgöra 

om en källa är trovärdig eller inte. Eleverna i Gärdens (2010: 159) 

undersökning menar dock att bland annat böcker är bättre källor än internet. 

En sådan uppfattning går även att hitta i läroböckerna där de trovärdiga 

traditionella medierna ställs mot de opålitliga nya medierna. Det verkar 

därmed som att eleverna har tagit till sig den grovt förenklade versionen av 

källkritik istället för den mer utvecklade versionen av källkritik. 

Det finns fortsättningsvis ett liknande upplägg i skolans undervisning och 

läroböckerna gällande området källkritik. Carlsson & Sundin (2018: 67–68) 

menar att källkritik kan ses som: ett ” […] isolerat kunskapsinnehåll”, ett ” 

[…] integrerat kunskapsinnehåll” eller en ”[…] aspekt på kunskapsinnehåll”. 

Francke och Sundin (2012: 172) beskriver fortsättningsvis att lärarna främst 

undervisar om källkritik som en integrerad del av den övriga undervisningen 

även om det kan förekomma tidpunkter där källkritik lyfts fram extra 

mycket. Denna studie har endast undersökt delar av läroböckerna men det 

framkommer ändå att källkritik är något som finns i förhållande till studiet av 

samhället eller media. Det blir därmed en integrerad del av annan 

undervisning inom samhällskunskapen. 

När det kommer till urvalet av källor verkar det däremot finnas skillnader 

mellan skolans undervisning och läroböckerna. Enligt Skolinspektionen 

(2018: 16–17) är det för få skolor som undervisar tillräckligt mycket om 

källkritik i relation till internet, bilder och rörliga bilder. I läroböckerna finns 

det istället en bred variation av källor som förekommer i dagens samhälle. 

Källkritiken sätts i relation till såväl tryckta texter och bilder som digitala 

webbplatser och sociala medier. Den sätts dock inte heller här i relation till 

rörliga bilder.  

9.2 Källkritik och fostran av demokratiska medborgare 
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I bakgrunden och den tidigare forskningen beskrivs också granskningar och 

vetenskapliga texter som handlar om fostran av demokratiska medborgare i 

både skolan och läroböcker. När de studerade läroböckernas arbete med 

källkritik och dess uttryck för fostran av demokratiska medborgare sätts i 

relation till dessa hittas både likheter och skillnader.  

Skolans undervisning och läroböckernas arbete med källkritik liknar 

varandra när det kommer till fostran av demokratiska medborgare. De har 

åtminstone liknande utvecklingsområden. Skolinspektionen (2012: 7–8) 

kommer bland annat fram till att eleverna behöver få större möjligheter att 

utöva inflytande i undervisningen. Det är även något som läroböckerna 

skulle kunna utveckla för att arbeta ännu mer med fostran av demokratiska 

medborgare. I läroböckerna finns redan en efterfrågan av elevernas tankar. 

Analysen visar dock att läroböckerna inte låter klassen ta gemensamma 

beslut om innehåll och metod i arbetet med källkritik. 

Andra läroböckers fostran av demokratiska medborgare liknar dock inte 

alltid den som förekommer i de studerade läroböckernas arbete med 

källkritik.  

Bronäs (2000) undersöker äldre läroböcker. Hon visar att innebörden av 

medborgarnas deltagande i läroböckerna har varierat under åren (Bronäs 

2000: 254). Trots detta ses de generellt som ” […] okunniga, ansvarslösa och 

oengagerade” (Bronäs 2000: 249). Medborgarnas främsta uppgift är att delta 

via val. De kan även exempelvis ingå i olika organisationer men där har de 

ett litet inflytande (Bronäs 2000: 249). Denna studie kan inte avgöra 

huruvida en sådan syn på medborgaren fortfarande förekommer i de 

studerade läroböckerna med tanke på att den endast undersöker 

läroböckernas avsnitt om källkritik. Studien visar dock att läroböckerna 

tilltalar alla elever som läser dem. Läroböckerna ger i sin tur eleverna 

möjlighet att lära sig källkritik och dela med sig av sina tankar om källkritik. 

Det antyder att medborgaren åtminstone kan bli kunnig, ansvarsfull och 
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engagerad. Det visar även att medborgaren uppdrag är större än att gå och 

rösta. De behöver också kunna kritiskt granska medierna och tycka till om 

saker mellan valen.   

Nordmark (2015), som också undersöker äldre läroböcker, kommer fram till 

att läroböckerna beskriver elevernas framtid som demokratiska medborgare 

på två sätt: ”individen som del i gemensam rörelse mot en bättre framtid” 

(Nordmark 2015: 166) eller ”framtidsmänniskan i en redan god demokratisk 

samhällsordning” (Nordmark 2015: 169). Det första citatet speglar synen på 

eleverna i de äldre läroböckerna och det andra citatet spelar synen på 

eleverna i de nyare läroböckerna. Läroböckerna i denna studie tenderar att gå 

tillbaka till synen att eleverna deltar i en gemenskap som ska leda till en mer 

positiv framtid. Eleverna tilltalas till stor del via det allomfattande tilltalet 

vilket antyder att det finns en gemenskap. I läroböckerna målas det även upp 

problem i form av fake news och filterbubblor. Eleverna lär sig därefter hur 

de kan hantera detta. Det visar att dagens samhälle inte är perfekt vilket kan 

vara en konsekvens av det nya medielandskapet. Eleverna kan dock via 

kunskaper om källkritik göra det bättre  

Wickes (2019) avhandling är den enda som berör dagens läroböcker. I den 

framkommer det att läroböckerna gestaltar medborgare som ”åskådare” till 

demokratins framväxt (Wicke 2019: 203). De förväntas istället ”försvara och 

bevara” demokratin (Wicke 2019: 207). Kunskaperna i läroböckerna 

framställs fortsättningsvis som objektiva vilket minskar elevernas möjlighet 

till egna reflektioner (Wicke 2019: 232). Det går inte att säga huruvida 

läroböckerna i denna studie gestaltar medborgare som åskådare under 

demokratins framväxt eftersom den endast undersöker läroböckernas avsnitt 

om källkritik. Läroböckerna arbetar dock med att ge eleverna kunskaper om 

källkritik, lyssna in deras tankar och inkludera alla elever. I Reflex 50 

(Almgren et al. 2018) nämns till och med uttryckligen källkritikens vikt för 

demokratin. Eleverna blir därmed även här en del av systemet som stöttar 
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demokratin. Även om läroböckerna delvis gestaltar informationen som 

objektiv kunskap möjliggör de tillhörande uppgifterna egna reflektioner.  

Det finns ingen direkt förklaring till varför de andra läroböckerna skiljer sig 

från de som förekommer i studien. Skillnaderna skulle dock kunna bero på 

två saker. För det första består de andra läroböckerna till viss del av äldre 

läroböcker. För det andra fokuserar denna studie endast på läroböckernas 

avsnitt om källkritik. 

9.3 Avslutande didaktisk reflektion 
 

I inledningen beskrivs det nya medielandskapet och vikten av källkritik inom 

samhällskunskapsämnet för att stärka demokratin. Det lyfts även fram att 

källkritikens nära koppling till demokratin borde skapa stora möjligheter att 

inom arbetet med källkritik kunna fostra eleverna till att bli demokratiska 

medborgare som är viktigt uppdrag inom skolan.  

I studien framkommer det att källkritikens nära koppling till demokrati 

används i läroböckerna för att fostra eleverna till att bli demokratiska 

medborgare. Som tidigare påtalats inkluderas alla elever i arbetet med 

källkritik. Eleverna får fortsättningsvis delge sina tankar om källkritik vilket 

indikerar att deras åsikter har en betydelse. De får även kunskaper om 

källkritik som gör det möjligt för dem att hantera information i det nya 

medielandskapet.  

Det går därmed att säga att läroböckerna arbetar med det dubbla uppdraget i 

skolan. Ämnesplanens centrala innehåll och kunskapskrav om källkritik 

möter fostrandet av demokratiska medborgare (Skolverket 2011:1).  

Även om läroböckernas arbete med källkritik involverar fostran av 

demokratiska medborgare finns det, som också tidigare påtalats, vissa brister 

när det kommer till elevernas inflytande. Det kan anses vara bekymmersamt 

att eleverna inte får mer inflytande i läroböckernas arbete med källkritik. 
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Skolan ska nämligen använda demokratiska metoder i sin undervisning 

(Skolverket 2011: 2). 

I resultatet nämndes att det kan finnas en orsak till att läroböckerna arbetar 

mer med vissa av Dahls (2002) demokratiska kriterier än andra. Det kan 

tänkas vara enklare för läroböcker att arbeta fullt ut med effektivt deltagande, 

upplyst förståelse och allomfattande medborgarskap än med lika rösträtt vid 

det slutgiltiga avgörandet och kontroll över dagordningen. De sistnämnda 

kriterierna bygger nämligen på att klassen ska ha beslutanderätten. Även om 

skolan som institution bygger på ”demokratins grund” (Skolverket 2011:1) är 

det den som undervisar som tar de avgörande besluten. Det är inte möjligt att 

den som undervisar har en röst som väger lika tungt som de enskilda 

elevernas röster eller att klassen får avgöra vad de ska bestämma och vad 

någon annan ska bestämma.  

Detta ska dock inte ses som en orsak till att inte arbeta med lika rösträtt vid 

det slutgiltiga avgörandet och kontroll över dagordningen. Trots dessa 

begränsningar finns det utrymme för att ge mer plats åt klassens inflytande i 

läroböckerna. Den som undervisar måste väga in elevernas vilja och ibland 

låta dem avgöra vissa frågor som grupp.   

Det bör poängteras att det krävs mer än läroböcker för att via källkritiken 

fostra framtidens demokratiska medborgare. Framförallt lärarna har en stor 

roll i detta. De studerade läroböckernas svagheter kan kompenseras av 

lärarna och de studerade läroböckernas styrkor kan hjälpa lärarna. 

Läroböckerna ger exempelvis eleverna som grupp ett litet inflytande när det 

kommer till val av innehåll och metod. Läraren får därmed lägga till sådana 

moment i sin egen undervisning. Skolinspektionen (2018: 16–17) visar 

fortsättningsvis att skolorna i för liten utsträckning relaterar undervisningen 

om källkritik till internet, bilder och rörliga bilder. Här kan läraren ta hjälp av 

de studerade läroböckerna som innehåller många olika källor i sitt arbete 

med källkritik. 
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9.4 Vidare forskning 
 

Det finns flera möjligheter att forska vidare om läroböcker, källkritik och 

fostran av demokratiska medborgare. Ett förslag är att göra om denna studie 

utifrån andra läroböcker. Exempelvis skulle studien istället kunna fokusera 

på läroböcker som riktar sig till Samhällskunskap 1b. Det skulle ge en 

bredare förståelse för forskningsfrågan. Ett annat förslag är att undersöka hur 

läroböckerna som förekommer i denna studie används i klassrummet. En 

sådan undersökning skulle kunna bidra med en förståelse för hur 

klassrumsmiljön kan påverka fostran av demokratiska medborgare via arbetet 

med källkritik.  
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Bilaga 1 - kodschema 
 

Vad ska eleverna lära sig om källkritik? 

− Vilken kunskap lyfts fram gällande källkritik? 

− Vilka typer av källor ingår i läroböckernas arbete med källkritik? 

− Är det framförallt några specifika källor som eleverna ska vara mer 

eller mindre kritiska till? 

Hur ska eleverna lära sig att bli källkritiska? 

− Vilka metoder används för att eleverna ska lära sig att bli 

källkritiska? 

− Vilket inflytande har eleverna i arbetet med källkritik? 

o Efterfrågas elevernas tankar? 

o Får eleverna vara med och bestämma angående val av 

innehåll? 

o Får eleverna vara med och bestämma angående val av metod? 

Varför ska eleverna lära sig om källkritik? 

− Framkommer det varför eleverna ska lära sig om källkritik? 

− Om ja, varför ska eleverna lära sig om källkritik? 

Vem är det som ska lära sig om källkritik? 

− Vilka tilltalar läroboken i arbetet med källkritik? 


