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Abstract 
 
Purpose: This thesis aims to study how students in upper secondary school evaluate 
sources in their everyday school work and how the role of the school library and 
librarian officiate in this context. 
 
Methodology: A web questionnaire was conducted and 155 students from different 
schools, with or without school library and school librarian, participated. We coded 
and aggregated the questionnaires according to the strategies that are used when 
evaluating sources, identified by Francke, Sundin and Limberg. Cognitive authority, a 
theory by Patrick Wilson, was also a part of our analysis.  
 
Conclusions: The study shows that students use different strategies, separately or 
combined, as a way to evaluate sources. The teacher is regarded as a cognitive 
authority and is the main influence concerning source evaluation. It also shows that 
the role of school libraries and school librarians, in this context, seem to be non-
existent. The fact that not all students have access to school libraries makes it difficult 
to come to any conclusions regarding this matter. It also seems to be an uncertainty 
regarding the students’ knowledge about their school library and its resources.  
  
    
Nyckelord 
Källkritik, gymnasieelever, strategier, skolbibliotek, skolbibliotekarie, kognitiv 
auktoritet. 
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1.!Inledning!
Vem har inte observerat det ökade informationsflödet? Bloggar, wikis, ökade 
möjligheter till att publicera sina egna böcker på print-on-demand, opinionsbildning i 
tidningar och till råda på allt detta; kunskapsauktoriteter som uttalar sig olika om 
samma fråga. För att kunna bilda sig en egen uppfattning, och för att inte bli 
desinformerad om exempelvis olika samhällsfrågor, är det idag kanske viktigare än 
någonsin att ha en stor förmåga till ett kritiskt tänkande om olika informationskällor.  
 
Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet som studerar biblioteks- och 
informationsvetenskap. I vår kandidatuppsats har vi valt att fördjupa oss i källkritiskt 
tänkande; förmågan att kunna bedöma en informationskällas trovärdighet. Detta 
kopplat till skolan samt skolbibliotekets kontext, då dessa kunskapsinstitutioner har en 
viktig roll i att lära ut denna förmåga till eleverna. 
 
Just skolbibliotekets roll i den svenska skolan är i dagsläget ett aktuellt ämne. 
Samtidigt som skollagen fastslår att skolbibliotek av något slag måste finnas på varje 
skola, finns stora brister. Många skolor runt om i landet saknar fortfarande 
skolbibliotek. De skolor som trots allt har tillgång till detta saknar ofta resurser i form 
av skolbibliotekarie med tillräckliga tidsmässiga resurser att bistå eleverna med hjälp. 
Samtidigt finns en bred uppfattning om att en bibliotekarie eller annan resurs i 
skolbiblioteket är en viktig del för att biblioteket ska uppnå sin fulla potential.   
 

2.!Bakgrund!
Enligt Skollagen fastslås att i Sverige ska varje skola ha någon form av skolbibliotek. 
Det fastslås att ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” (SFS 
2010:800). 
 
En paradox är att samtidigt som skolbibliotekens fysiska existens blivit ett 
obligatorium finns en trend att de saknar bemanning av en skolbibliotekarie eller 
annan pedagogisk resurs. Den befintliga lagstiftningen saknar riktlinjer för hur 
skolbiblioteken runt om i Sverige ska skötas (SFS 2010:800). Det finns med andra ord 
ingen reglering gällande hur de ska bemannas. 
I läroplanen för gymnasiet fastslås att källkritik ska läras ut och att eleverna 
därigenom ska få en utvecklad kunskap i ämnet. I avsnittet om skolans uppdrag kan 
följande läsas: 
 

Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet 
med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras 
förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att 
granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av 
olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt 
sätt att tänka och arbeta. (2011, s. 7) 
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Dessutom är källkritik ett av examensmålen för de högskoleförberedande 
programmen. Framförallt inom samhälle och humaniora. Vidare står det att eleverna 
ska kunna använda sig av bok- och bibliotekskunskap samt modern teknik som ett 
verktyg för att kunna söka kunskap, kommunicera och lära. I läroplanen refereras det 
endast till att lärare är en möjlig resurs gällande att lära ut källkritik. Andra 
pedagogiska resurser som skulle kunna vara behjälpliga, så som skolbibliotekarie, 
nämns inte (ibid. s. 10). 
 
Den pedagogiska utformningen av den svenska skolan uppmanar elever att ta egna 
initiativ till förmån för sitt eget lärande. Detta sker genom att eleverna uppmanas att 
på egen hand utveckla sin förmåga att söka och sovra information i syfte att kunna 
bedriva ett självständigt skolarbete (Francke & Sundin 2012, s. 169ff). I den svenska 
gymnasieskolan är det alltså av yttersta vikt att eleverna innehar förmåga att tänka 
källkritiskt. Något som kan försvåra individens tankegångar kring källkritik är det 
enorma utbud av sociala medier, exempelvis bloggar, där information ofta kan vara 
vinklad eller felaktig trots att textens upphovsman verkar seriös och kunnig. Ett annat 
exempel är de kollaborativt skapade hemsidor där vem som helst som är intresserad 
av ämnet kan bidra med information, som exempelvis Wikipedia (Sundin & Francke 
2009). 
 
Skolbibliotekariens pedagogiska kunnande anses vara en viktig del för att biblioteket 
ska kunna lära eleverna att bli tillräckligt kunniga i att använda sig av biblioteket och 
dess resurser på ett fullgott sätt. Utan skolbibliotekarie eller annan kunnig pedagog 
fungerar biblioteket mest som ett slags bokrum utan någon större pedagogisk 
funktion. Louise Limberg, seniorprofessor vid Bibliotekshögskolan i Borås, skrev i en 
omfattande kunskapsöversikt gällande skolbibliotekets pedagogiska roll, att starka 
samband verkar finnas mellan resursstarka skolbibliotek med ett fungerande 
samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie. Detta leder till att eleverna får en 
djupare förmåga att bland annat tänka kritiskt (Limberg 2002, s. 17).  
I en undersökning från 1997 konstaterades att en vanlig problematik bland landets 
gymnasiebibliotek bestod av att biblioteken inte var speciellt integrerade i skolans 
undervisning. Bibliotekets personal arbetade mestadels själva och majoriteten av tiden 
gick åt till undervisning i informationssökning. Oftast saknades mål för biblioteket, 
likaså arbetsplaner (Limberg 2002 se Hedenström 1997, s.16).  
 
Enligt en rapport som utkom 2012 från Kungliga Biblioteket, som gjort en nationell 
granskning av den befintliga skolbibliotekssituationen i landet, saknade 4 av 10 elever 
ett skolbibliotek som hade tillgång till skolbibliotekarie mer än 20 timmar per vecka. 
Många bibliotek visade sig sakna tidsmässiga resurser för att ha möjlighet att 
undervisa i informationssökning och källkritiskt tänkande (Skolbibliotek 2012, s. 4). 
Det finns en stor osäkerhet gällande hur stort antal skolbibliotek som finns i landet då 
det finns en stor variation i hur skolor exempelvis istället samarbetar med 
folkbibliotek eller andra skolors bibliotek (ibid. s.13). 
 
Några år tidigare, 2009, gjorde Skolverket på uppdrag av regeringen en nationell 
undersökning för att utreda bland annat lärares källkritiska kompetens. Det visade sig 
att 2 av 10 lärare vid den tidsperioden saknade utbildning i källkritiskt tänkande, detta 
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gällde från förskollärare till lärare vid vuxenutbildning (2009, s. 15). Med Skolverkets 
siffror i åtanke, även om de är några år gamla, började vi undra vem som i dagens 
skolsystem har kompetensen att axla svårigheterna med att hjälpa eleverna att 
utveckla en källkritisk förmåga, då djupare kompetens inom området ofta verkar 
saknas.  
 
Med detta som utgångspunkt ansåg vi att det skulle vara intressant att i vår 
kandidatuppsats undersöka om det går att se några faktiska skillnader i källkritiskt 
tänkande bland elever, beroende på om de har tillgång till skolbibliotek med resurser i 
form av bland annat en skolbibliotekarie eller ej. Vi ville även undersöka vilken 
källkritisk förmåga som eleverna verkade besitta. Valet föll på att undersöka 
gymnasieelever, då dessa gått en längre tid i skolan och inom en snar framtid kommer 
betraktas som redo att gå ut i arbetslivet eller vidare till högre studier. I verkligheten 
finns ingen lärare eller bibliotekarie som kan besvara frågor om vad som kan 
betraktas som ”sanning”.  
 

3.!Problemformulering!
Elever i dagens skolsystem har själva ett stort ansvar i att sålla och utvärdera 
informationskällor i sitt skolarbete. För att få större kunskap kring olika fenomen eller 
frågor måste de ha en väl utvecklad förmåga till källkritiskt tänkande på grund av den 
splittrade information som förekommer på internet. Forskning har visat att det finns 
olika källkritiska metoder, samt strategier för hur man kan utvärdera källors 
trovärdighet. Det skulle kunna bli svårt för eleverna att bedöma trovärdigheten om de 
inte fått tillräckligt med kunskap i ämnet. Vissa forskningsresultat verkar tyda på att 
denna undervisning ibland kan vara bristfällig (Williams & Wavell 2006, se avs. 5.1). 
Eftersom det kommit att ställas allt högre krav på eleverna att kunna bedöma källor på 
ett bra sätt, kanske skolbibliotekets roll blivit ännu viktigare i detta avseende. 
 
Det finns en bred bas av forskningsresultat som visar att det finns vissa tendenser att 
skolbibliotek har en viktig roll att fylla i elevernas utbildning. Framför allt; när 
skolbibliotek och lärare utvecklar den pedagogiska utformningen i samarbete, så 
verkar eleverna få en djupare kunskap, bland annat när det gäller förmåga till 
källkritiskt tänkande (Limberg, 2002). 
 
Det finns en problematik i att alla skolor inte har tillgång till skolbibliotek eller 
skolbibliotekarie, och att ett uttalat samarbete mellan lärare och bibliotekarier ofta 
verkar vara bristfälligt. Vem/vilka bidrar till elevernas utveckling i källkritiskt 
tänkande och hur närmar eleverna sig utvärdering av informationskällor? 
 
Har dagens elever fått tillräckligt med undervisning i källkritik för att kunna utvärdera 
källor och hur används skolbibliotek och dess pedagogiska resurser i denna kontext? 
 
3.1!Syfte!och!frågeställningar!
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasieelever går till väga för att 
utvärdera källors trovärdighet, samt om skolbiblioteken med dess pedagogiska 
resurser kan tänkas ha något inflytande gällande detta. 
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Våra frågeställningar är: 
 

• Hur resonerar gymnasieelever kring utvärdering av källors trovärdighet? 
• Vilken roll har skolbiblioteket, beroende på bemanning, i elevernas utveckling 

av deras källkritiska tänkande? 
 
3.2!Avgränsning!
Begreppet källkritik ingår som en del i det komplexa samt omfattande begreppet 
informationskompetens. Vi har valt att enbart koncentrera oss på källkritiskt tänkande. 
Detta på grund av att informationskompetens i sig är ett väldigt stort område. För att 
anknyta ämnet till en biblioteks- och informationsvetenskaplig kontext valde vi att 
fokusera på vilken roll som skolbiblioteket med dess resurser kunde tänkas ha i 
utvecklingen av elevernas källkritiska tänkande. Ytterligare en aspekt av vår 
avgränsning är att vi inte tagit hänsyn till bibliotekens samt skolornas organisation. 
Detta på grund av att det är en aspekt som vore orimlig att undersöka inom tidsramen 
för denna uppsats, i förhållande till vårt syfte. Dessutom valde vi att avgränsa 
elevernas åldersgrupp på grund av att kunna göra ett rimligt urval, och valet föll på 
gymnasieelever. Dessa är i det skede i livet att de har erfarenhet av skolvärlden samt 
är på väg att gå vidare till arbetslivet eller högre studier. 
 

4.!Definitioner!
4.1!Informationskompetens!
Informationskompetens, på engelska kallas begreppet information literacy, innebär att 
en person har tillräcklig kunskap att förstå dels att ett informationsbehov finns, samt 
att denne har förmåga att finna1, utvärdera och använda den relevanta informationen 
(Behrens 1994, s. 315). 
 
4.2!Källkritik!
Källkritik är ett antal metodregler som används för att ta reda på vad som är sant eller 
sannolikt. Att bedöma en källas trovärdighet, sannolikhet samt förankring i 
verkligheten blir bara möjligt när man använder sig av källkritiskt tänkande. Genom 
detta blir det också möjligt att finna en källas ursprung. På Internet är det möjligt att 
använda traditionella kriterier för källkritiskt tänkande. Informationen på internet är 
dock mer spridd samt komplicerad vilket gör att en blandning av källkritiska metoder 
för att utvärdera informationskällan leder till ett bättre resultat (Alexanderson 2012, s. 
7). 
 

                                                
1

 
 
 
  I ”finna” ingår begreppet söka information.  
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4.3!Skolbibliotekarie!
Det finns i dagsläget ingen entydig definition av vad en skolbibliotekarie är och gör. I 
denna uppsats menar vi att en skolbibliotekarie är en person med utbildning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande, som har en tjänst på ett 
skolbibliotek. 
 
4.4!Skolbibliotek!
Ett skolbibliotek är en verksamhet som består av många olika delar för att bli 
komplett. Enligt Kungliga bibliotekets definition räknas ett skolbibliotek som ”en 
gemensam samling av skön- och facklitteratur och andra medier som är alfabetiskt/ 
systematiskt ordnad” (Kungliga biblioteket 2012, s. 9). Dessutom handlar det om 
vilka övriga resurser som finns, i form av databaser, informations- och 
kommunikationsteknik samt andra digitala medier. En annan del som ska vägas in i 
skolbibliotekets verksamhet är tillgängligheten, att eleverna har möjlighet att låna, 
söka och be om hjälp under skoltid. Med alla dessa delar skapas ett skolbibliotek 
(ibid. s. 10). 
 

5.!Tidigare!forskning!
Detta avsnitt är uppdelat i två delar för ökad tydlighet, varav den första handlar om 
skolbiblioteken samt bibliotekariernas roller i utvecklingen av elevernas 
informationskompetens. Den andra delen behandlar forskning gällande elever och 
källkritiskt tänkande. Detta för att förtydliga sammankopplingen till resultatet.  
 
5.1!Skolbibliotekens!roll!i!utvecklingen!av!elevernas!

informationskompetens!
Olof Sundin är professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds 
universitet. Helena Francke är universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
Enligt dessa finns starka tendenser som tyder på att när bibliotekarier och lärare 
samarbetar så kan en mer omfattande inlärning hos individen ske (Francke & Sundin 
2012, s. 170). Samtidigt kan det mellan bibliotekarier och lärare finnas en skild syn på 
hur de ser på lärande, inte minst i frågan om källkritiskt tänkande. Båda 
professionerna anser att det är ett viktigt ämne, men enligt Francke & Sundin finns det 
vissa skillnader i hur de anser att ämnet skulle implementeras i undervisningen, och 
dessutom av vem. Gällande vem som är bäst lämpad att lära ut specifika delar av 
informationskompetens är olika beroende på vilken av dessa professioner det gäller. 
Bland eleverna så har lärarna en högre auktoritet och därför är det viktigt för 
bibliotekarierna att sprida sin kunskap till lärarna så att dessa kan sprida 
bibliotekariernas kunskap om informationskompetens vidare (Francke & Sundin 
2012, s. 174).  
 
Dorothy Williams är professor vid Robert Gordon University Aberdeen, med sin 
främsta expertis i bland annat ämnet informationskompetens. Hennes medförfattare i 
artikeln nedan heter Caroline Wavell. De undersökte hur gymnasielärare uppfattade 
informationskompetens. Det visade sig att lärarna som deltog i undersökningen hade 
identifierat att det fanns ett behov för elever att tänka kritiskt kring 
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informationskällor, för att kunna utvärdera deras relevans samt kunna upptäcka 
felaktig eller missledande information. Även för att kunna veta vilken trovärdighet 
som författaren till den aktuella källan hade. Samtidigt menade lärarna att de ofta 
försökte undvika denna process och istället bistod med källor som de visste var 
pålitliga. Fokus försvann alltså från utveckla elevernas medvetenhet om hur de skulle 
kunna utvärdera information de funnit. Detta på grund av att lärarna i många fall 
kände att processen var tidskrävande och att de halkade efter i tidsschemat (Williams 
& Wavell 2006, s. 45). Resultat från studien visade till viss del på att lärarna ansåg att 
interaktion och utbyte av kunskap med kollegor, eller skolbibliotekarien hade 
betydelse för deras egna professionella utveckling. De flesta lärare som deltog i 
studien såg dessutom den fördjupade kunskapen av informationskompetens som ett 
utvecklingssamarbete som ägde rum mellan flera olika avdelningar i skolan. Vissa av 
dessa såg skolbibliotekarien som en del av de som förde utvecklingen framåt 
(Williams & Wavell 2006, s. 58).  
 
I tidigare forskning om hur informationskompetens används i skolor finns ett fokus på 
källor och söktekniker. I artikeln Practicing information literacy in the classroom – 
Policies, instructions and grading skrev Sundin et al, att det har visat sig att 
pedagoger anser att det finns en problematik i elevers sätt att bedöma källors 
tillförlitlighet på samt hur de hanterar källans specifika information. I 
undersökningens resultat framkom att om elever ska kunna tillgodogöra sig, granska 
och utvärdera information, krävs guidning av lärare och bibliotekarier (Sundin et al 
2011, s. 8). Han uppmärksammade också att i läroplanen finns inte 
informationskompetens identifierat som ett eget ämne. Istället integreras det i de 
redan befintliga ämnena. Målen för utbildningen uttrycks i generella termer och 
specificerar inte vad den källkritiska förmågan egentligen innebär (ibid. s. 10). 
I en kunskapsöversikt av Louise Limberg, beskrevs en omfattande undersökning 
gällande skolbibliotekariens roll i USA. Denna visade indikationer på att det var få av 
de tillfrågade skolbibliotekarierna som upplevde sig ha tillräckligt med tid, medel 
samt stöd och möjlighet till samarbete med lärare, för att kunna uppnå den verksamhet 
de egentligen skulle vilja bedriva (2002, s. 49). 
 
5.2!Forskning!gällande!elever!och!källkritiskt!tänkande!
Enligt Francke och Sundin har samhällets utveckling gått mot att fokus ligger främst 
på individen. Detta leder till högre krav på att individen är kapabel till individuell 
reflektion, där det bland annat ingår att inneha kapacitet att kunna ifrågasätta 
experters uttalanden, samt andra auktoriteter. Detta leder till utökade krav på att 
individen ska vara kapabel att söka och använda sig av information som denne själv 
hittat, vilket leder till att individen måste göra egna val gällande sitt lärande. 
Utvecklingen av web 2.0, i form av interaktiva webbsidor som exempelvis Wikipedia, 
där alla som vill kan delta i att skapa ny information, sänker trovärdigheten för att 
informationen inte är granskad av någon kunnig. Detta kan leda till att information 
som är vinklad eller direkt felaktig kan bli betraktad som en direkt sanning. I denna 
kontext arbetar lärare och bibliotekarier, ofta i samarbete, för att lära elever hur de ska 
kunna navigera i det ofta svårbedömda medielandskapet. Att elever får lära sig att 
utvärdera, sätta information i sammanhang, samt att bruka sig av informationen blir 
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alltså oerhört viktigt, både för deras framtida samhällsdeltagande samt deras framtida 
profession (Francke & Sundin 2012, s. 169).  
 
Samtidigt visar forskning att kollaborativa webbsidor där många artikelförfattare, 
kanske ofta med olika agendor och kunskapsbaser, samarbetar gällande samma 
informationskälla. Dessa får ofta ett ganska neutralt och korrekt perspektiv, vilket 
skulle till viss del jämföras med vetenskapliga artiklar som granskas peer review.  
(Francke et al 2011a, s. 690). 
 
I artikeln In search of credibility: pupils' information practices in learning 
environments framkom att eleverna behövde hjälp från lärare och bibliotekarier i de 
fall då de inte kände igen webbsidan eller vilken organisation som var upphov till den. 
I synnerhet när de hittade källor där de saknade kunskap om de kontextuella 
förutsättningarna för källan hade de svårt att bedöma vilken slags opinion som kunde 
vara till upphov för den aktuella informationskällan. När det gäller webb-baserade 
källor, måste hänsyn tas till att de florerar i en omgivande kontext. En 
informationskälla hör samman med dess skapare och organisatoriska förutsättningar, i 
ett slags socialt utbyte. Hänsyn till källans trovärdighet bör inte bara tas gällande dess 
ursprung utan även hur den används. I och med att det finns otaliga former av access 
till information av olika slag, är det viktigt att elever får en förståelse för både sociala 
och tekniska aspekter av källor. Dessutom gör det breda utbudet av informationskällor 
att eleven har förmåga att utvärdera trovärdigheten i den specifika kontext som 
informationen befinner i sig i. I undersökningen kommer också fram att även om 
eleverna fick tillåtelse att använda Wikipedia i skolarbetet så fanns det en 
medvetenhet bland dem att det inte var det mesta trovärdiga stället att leta information 
på, och att det därför inte var en optimal källa. Det visade sig också att eleverna 
använde webbsidan strategiskt, som en bas att utgå från i den vidare 
informationssökningsprocessen (Sundin & Francke 2009).  
 
I en studie av Francke et al från 2011, var ansatsen att undersöka olika sätt som 
eleverna använder sig av för att resonera kring trovärdigheten av informationskällor. 
De kunde identifiera fyra olika strategier2 som förekom för att kunna bedöma källors 
trovärdighet:  
 
Strategi 1: Credibility from control. Med denna strategi, trovärdighet från kontroll, 
avses att visa hur en informationskällas trovärdighet kan baseras på hur väl den passar 
ihop med ämnets specifika regler. Dessa fungerar som ett slags kulturellt verktyg, som 
ofta förekommer i den mer traditionella pedagogiken i skolan. Vad som avses med det 
som skulle kunna kallas kontrollverktyg är exempelvis om hänsyn tas till författarens 
utbildning, yrke eller övriga samband till någon form av kunskapsinstitution. Det kan 
också röra sig kring den problematik som kan finnas att bedöma källor i media. Detta 
på grund av att vissa medier anses ha högre kvalitetsbedömning än andra. En annan 
aspekt som faller in i detta är frågan om vad som är mest pålitligt av exempelvis en 
tryckt bok eller en webbsida. Trovärdighet från kontroll beskrivs enligt Francke et al 
som dekontextualiserad och blir därigenom möjlig att relativt enkelt använda i olika 

                                                
2  I denna uppsats använder vi vår översättning av begreppen.  
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former av checklistor för huruvida något är trovärdigt eller ej, beroende på ovan 
nämnda aspekter. Detta är något som ofta återfinns i skolans verksamhet, på grund av 
att det är en praktisk metod när tidsmässiga begränsningar finns. De menar dock att 
det är fullt möjligt att använda dessa metodregler för källkritiskt tänkande, men att 
individen som använder sig av strategin då måste granska den person som ligger 
bakom informationskällan, som exempelvis vilken kunskap och vilken utbildning 
upphovsmannen i fråga har. 
 
Strategi 2: Credibility from balance. Om flera källor uppger samma information, är 
det mer troligt att källorna kan bli betraktade som trovärdiga. Denna strategi kallar vi 
trovärdighet från balans. En viktig aspekt i jämförelsen blir då att det är möjligt att 
finna källorna fristående av varandra. Däremot är det möjligt för källorna att uppge 
samma referenser. Det är alltså möjligt att granska många olika källor och jämföra 
deras åsikter eller information. Detta blir alltså en strategi som bygger på att källornas 
trovärdighet bygger på balans, mellan deras olika perspektiv. Exempelvis så har 
denna strategi funnits användbar om eleverna har i uppgift att skaffa sig egna åsikter, 
baserade på relevanta fakta och åsikter, gällande exempelvis politiska frågor, då de får 
ta del av många olika perspektiv. Strategin kan alltså sägas fokusera mindre på ren 
objektivitet och handlar snarare om att det ska bli möjligt att uppfatta källors 
trovärdighet beroende på vilken relation de har till sin omgivning. 
 
Strategi 3: Credibility from commitment. Denna strategi, trovärdighet från 
engagemang, beskrevs enligt Francke et al som motsatsen till strategi 2. Här kan 
snarare ett engagemang i form av en ståndpunkt eller upplevt ansvar få elever att lita 
på den person eller organisation som är ansvarig för en viss källa. Det är vanligt att 
exempelvis organisationer som förespråkar en viss opinionsmässig fråga, 
underförstått på grund av att detta är bäst för samhället. Dessa kopplas ofta ihop med 
att per automatik arbeta så bra som möjligt för att uppnå sina mål, och de som anser 
dessa organisationer har rätt i sin opinionsbildning anser ofta att dessa blir trovärdiga 
källor till information. Även statliga organisationer har ofta en hög trovärdighet på 
grund av att de anses arbeta för folkets bästa i och med att de blivit demokratiskt 
valda. I Francke et als resultat visade det sig att många elever verkade uppfatta att 
stora företag med en stor del av befolkningen som kunder, per automatik skulle uppge 
korrekt information. Trovärdighet genom engagemang kan alltså ofta lätt tas för givet, 
genom antaganden. 
 
Strategi 4: Credibility from multiplicity. Genom denna strategi, trovärdighet från 
multiplicitet, betraktas källor som trovärdiga genom att de skapats av gemensamma 
intressen i att skapa en korrekt bild av en viss informationskälla. Francke et al skrev 
om Wikipedia som det kanske främsta exemplet på hur en informationskälla blir 
betraktad som allt mer trovärdig ju mer den blivit redigerad, granskad och läst. En 
aspekt av denna strategi är att artikelförfattarna inte nödvändigtvis har samma åsikter 
om ämnet eller skriver med samma agenda i åtanke. Trovärdighet från multiplicitet 
kan därför till viss del sägas höra samman med trovärdighet från balans. I och med att 
om många författare är delaktiga i utformandet av en viss artikel är det stor chans att 
majoriteten av de olika möjliga motsättningarna i perspektiv uppenbarar sig. Då blir 
det enklare att utröna eventuella intressekonflikter och partiskhet. Vissa paralleller 



Therese Hammarsten, Josefine Fritsch 2BO01E 
 

12 
 

kan också dras till trovärdighet från kontroll. Detta på grund av att denna form av 
författarsamarbete till viss del kan jämföras med akademiska artiklar som granskas 
peer review, innan de publiceras i vetenskapliga tidsskrifter eller via andra 
publikationskanaler (Francke et al 2011a, s. 688ff).  
 

6.!Teori!
Detta avsnitt presentar de två teorier som vi har utgått från för att kunna förklara våra 
resultat. Avsnittet är uppdelat i två delar för att tydliggöra distinktionen mellan dem.  
 
6.1!Kognitiv!auktoritet!
Som en teoretisk utgångspunkt använder vi oss av Patrick Wilsons teori om kognitiv 
auktoritet. Enligt Wilson är kognitiv auktoritet vad som påverkar vilket inflytande 
någon eller någons åsikter har på individen, i olika grader. Den kognitiva auktoriteten 
har förmåga att påverka hur andra tänker, då individen medgiver att denne påverkas. 
Dock bara inom det ämne som den kognitiva auktoriteten uppfattas som auktoritär 
inom eftersom trovärdighet och kompetens är en viktig del för att något eller någon 
ska uppfattas som en kognitiv auktoritet (1983, s. 13ff). När individen vill ha svar på 
en fråga blir det till någon form av kognitiv auktoritet denne vänder sig, i strävan efter 
ett svar; bland annat om det är en öppen fråga eller inte. Samtidigt kan frågan i sig 
vara av olika öppen grad. Beroende på vad den gäller så kan individen vända sig till 
den kognitiva auktoriteten både för att få svar, samt för att få råd, kanske för att få 
förslag på vidare informationskällor. Wilson exemplifierar detta genom att skriva om 
hur vissa människor anser att evolutionsteorin är helt och hållet sanningsenlig samt 
helt rätt beskriven (sluten fråga), medan andra menar att det inte alls finns samma 
grad av sanningshalt i hur den beskrivs (öppen fråga). De frågor Wilson beskriver 
som mer öppna är att det kan finnas olika svar, beroende på vilka individer och 
grupper man frågar (Wilson 1983, s. 17ff). 
 
Han skriver att i samhällen där det är fritt att uttrycka sina åsikter, samt där resultaten 
av tidigare och pågående efterforskning finns att tillgå fritt, så blir risken stor för 
individen att ställas inför stora problem gällande kognitiv auktoritet. På grund av en 
ökande möjlighet till kommunikation människor emellan så finns det ett otaligt antal 
individer som konkurrerar om att bli betraktade som kognitiva auktoriteter (Wilson 
1983, s. 124).   
 
När det gäller att betrakta bibliotekarien som en kognitiv auktoritet ser Wilson en stor 
problematik (Wilson 1983, s. 179ff). Istället menar han att bibliotekariens styrka 
ligger i att fungera som en slags mellanhand, som har kapacitet att känna igen många 
olika slags källor som kognitiva auktoriteter. En profession beskrivs här som en slags 
kognitiv rutin. En viktig del av den kognitiva rutinen i bibliotekarieyrket är vad 
professionen känner igen som specifika källor, vilka som bli accepterade som 
kognitiva auktoriteter. Wilson menar att professionen som kollektiv redan har 
utvärderat källorna och fastställt dess reliabilitet. Wilsons slutsats blir alltså att det är 
felaktigt att betrakta bibliotekarien som en kognitiv auktoritet, eftersom att det i denna 
profession inte ingår att veta ”allt”, om ”allt”. Detta beskriver han genom att mena att 
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det inte finns någon speciell grund för hur bibliotekarien skulle kunna utvärdera en 
källas kognitiva auktoritet, detta på grund av att bibliotekarien saknar kunskap om 
innehållet i den information denne återfunnit. Den roll som bibliotekarien har är 
istället att bedöma källors trovärdighet utifrån de kriterier som är allmänt vedertagna 
inom professionen (Wilson 1983, s. 183ff). 
 
Anledningen till att vi använder oss av denna teori är på grund av att den är en 
förklaringsfaktor till våra resultat gällande lärares samt skolbibliotekaries inflytande 
på elever. Eftersom vår avsikt med denna studie är att se om det finns några skillnader 
mellan hur elevers källkritiska förmåga utvecklas, beroende på skolbibliotek, med 
eller utan skolbibliotekarie, ger den en möjlighet till att förklara vem som är den 
faktiska kognitiva auktoriteten.  
 
6.2!Strategier!för!att!utvärdera!källors!trovärdighet!
Som vår andra teoretiska utgångspunkt har vi använt oss av de fyra olika strategierna 
för att utröna vilken trovärdighet en viss källa har, som Francke et al identifierar i 
artikeln Debating credibility: the shaping of information literacies in upper secondary 
school (2011a). Dessa beskrivs mer utförligt i avsnittet om tidigare forskning.  
De olika strategierna består av: 
 
1: Trovärdighet från kontroll 
Detta är den strategi som är mest traditionell i hänseende till källkritisk utvärdering. 
Den innebär att individen granskar bland annat författarens anknytning till 
informationskällan, samt att kontrollera dess ursprung.  
 
2: Trovärdighet från balans 
Denna strategi innebär att eleven jämför olika informationskällor med varandra, för 
att se om dess uppgifter stämmer överens med varandra. Källorna ska vara oberoende 
av varandra, även om ursprungsreferenserna kan ha samma upphovsman. 
 
3: Trovärdighet från engagemang 
Denna strategi visar på att elever uppfattar källor som mer trovärdiga när det gäller 
exempelvis välkända organisationer eller företag som står bakom uppgifterna, om de 
är engagerade och har en stark position i samhället. 
 
4: Trovärdighet från multiplicitet 
Vid användande av denna strategi finner eleverna källorna vara mer trovärdiga om 
allmänhetens bidrag och kontroll varit involverat vid framställningen av 
informationskällan. Detta kan kopplas till sociala medier, som exempelvis wikis 
(Francke et al 2011a). 
 
Det går att säga att de fyra olika strategierna kompletterar varandra och det går i flera 
fall urskilja flera av strategierna samtidigt. Vissa av eleverna använder bara någon av 
strategierna, medan en annan tar hänsyn till flera stycken. Dessutom är det möjligt att 
vissa individer enbart håller sig till en och samma strategi oavsett vilken situation det 
gäller. Det framkom av undersökningens resultat att de två strategierna trovärdighet 
från engagemang samt trovärdighet från multiplicitet förekom betydligt mer sällan. 
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De två andra strategierna, kontroll och balans, förekom betydligt oftare. Enligt 
Francke et al passar detta också in i skolans traditionella sätt att lära ut källkritiskt 
tänkande på (Francke et al 2011a, s. 690).  
 
Francke et al har utgått från ett sociokulturellt perspektiv vid utformningen av 
strategierna. Med detta avses att källkritik i sig används av eleverna som ett verktyg 
för att utvärdera information i en viss kontext, i detta fall skolan (2011a, s. 677). Även 
om vår undersökning är av en kvantitativ natur bör det vara möjligt att se vilka 
strategier som florerar oftast, då utifrån vår tolkning.  
 
Artikelförfattarna beskrev att det var möjligt att se vissa strategier som förekom oftare 
än andra, beroende på kontext och vad eleverna lärt sig i skolan. I deras resultat 
framkom att trovärdighet från kontroll och trovärdighet från balans var frekvent 
förekommande (2011a, s. 690).  
 
Då strategierna är ganska väl definierade gällande deras innehåll (även om de i vissa 
fall överlappar varandra, samt att flera kan användas samtidigt), så utgjorde dessa 
strategier utgångspunkten för hur vi behandlade svaren i vår enkät. För att kunna 
hantera svar som inte passade in i någon av ovan nämnda strategier skapade vi en 
egen kategori för de svar som vi upplevde bestå av osäkerhet från eleverna.  
 
Vi ansåg att det vore intressant att undersöka förekomsten av dessa strategier gällande 
elevernas källkritiska tänkande. Detta på grund av att strategierna gav oss en 
möjlighet att kunna bedöma hur eleverna närmade sig en informationskälla för att 
utvärdera dess trovärdighet, och därigenom kunna se vilka strategier som förekom 
mest. Dessutom för att kunna se om deras utbildning i källkritik hade någon påverkan 
av vilka strategier de använde sig av, samt andra samband mellan deras källkritiska 
förmåga och skolverksamheten.  
 

7.!Metod!
I boken Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 
beskriver Esaiasson et al vad som kallas för teoriprövande undersökning. Med teori 
menas kort att det kan fungera som en förklaring, som kan användas för att 
generalisera. En teori blir alltså möjlig att pröva i empirin, på ett generellt plan. 
Resultaten från empirin påverkar huruvida teorin sedan stärks eller försvagas. 
(Esaiasson 2010, s. 38ff). En teoriprövande studie beskrivs enligt Esaiasson et al som 
en studie där det finns en befintlig uppfattning om en eller ett antal teorier. Dessa 
undersöks empiriskt utifrån en eller flera konkretiserade hypoteser. Teorin är en viktig 
del i denna form av studie, och resultatet leder till att teorin antingen blir stärkt eller 
tvärtom, beroende på vad empirin visar (Esaiasson 2010, s. 42). En teoriprövande 
studie har alltså som syfte att förklara ett fenomen eller fråga, utifrån den befintliga 
teorin (Esaiasson 2010, s. 99).  
 
7.1!Urval!
Ett kvoturval är en form av urval som är icke slumpmässigt. Vid denna form av urval 
finns en förkunskap om den population som är avsedd att undersökas. När själva 
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datainsamlingen äger rum så används en form av kvoter som fylls med ett urval av 
respondenter som är giltigt för populationen i stort. De bekymmer som kan uppstå när 
det gäller kvoturval är att det är väldigt svårt att förutse eventuella egenskaper hos 
respondenterna som kan vara av intresse för undersökningen, och som tydliggörs först 
efter den är slutförd (Esaiasson 2010, s. 216). 
 
Vår population var gymnasieelever, oavsett årskurs, med eller utan tillgång till 
skolbibliotek eller skolbibliotekarie. Vårt urval ur denna population skedde via ett 
kvoturval, genom att välja ut ett antal skolor i Stockholms län från en lista över 
gymnasieskolor i länet. Vi valde att bortse från gymnasieskolor som främst hade 
elever med till exempel särbegåvning eller andra svårigheter i skolan, eftersom att 
detta skulle kunna påverka resultatet. Vår urvalsgrupp var gymnasieelever utan 
uttryckliga svårigheter som befogat en särskild skolgång.  
Anledningen till att vi valde gymnasieskolor i Stockholm län var på grund av att det 
fanns tillgång till många gymnasieskolor, vilket ökade chansen för att få tillräckligt 
med deltagare. En viktig aspekt var även att vi skulle få in svar från elever som både 
hade tillgång till skolbibliotek, skolbibliotekarie samt från elever som ej hade tillgång 
till dessa resurser. Det visade sig vid datainsamlingen att det inte var några svårigheter 
att få in svar från både och. Vi anser att vårt urval stämmer överens med vad 
Esaiasson skriver om kvoturval. 
 
7.2!Insamling!av!data!!
Urvalet i en kvantitativ surveyundersökning bör ej understiga 30 personer. Vid 
småskaliga undersökningar av detta slag, är det i regel lämpligt med omkring 30 till 
250 respondenter. Detta för att undvika ett snedvridet eller missvisande resultat. Det 
betraktas som omöjligt att kunna utvinna några resultat av färre än 30 personer då det 
inte finns någon bredd i urvalet. Att det finns ett begränsat antal deltagare i 
undersökningen behöver inte betyda att resultatet är ogiltigt. Däremot är det viktigt att 
ta hänsyn till de begränsningar som uppstår i att dra slutsatser, samt att medge 
problematiken kring detta (Denscombe 2009, s. 51).   
 
Vi kontaktade en större del av lärarkåren på varje gymnasium via mail, där vi 
presenterade oss samt vårt syfte med tillhörande länk till webbenkät, och bad dem 
vidarebefordra denna till sina elever. Anledningen till att vi använde webbenkäter var 
att vi ansåg det vara ett effektivt sätt att nå många elever under en relativt kort 
tidsperiod, i en annan del av landet. För att vi skulle få en kvantitativ bredd, som ändå 
skulle vara hanterbar i förhållande till uppsatsens storlek, ville vi få in fler än 100 men 
färre än 250 enkätsvar. På grund av att vi gjorde mailutskick till ett stort antal lärare 
hade vi inga bekymmer med någon bortfallsproblematik som då försvårat 
möjligheterna att bearbeta det slutgiltiga datamaterialet. Antalet enkätsvar som låg till 
grund för vår undersökning var 155 stycken. När detta antal enkäter inkommit märkte 
vi av en viss mättnad i de öppna och mer kvalitativt utformade svaren. Med detta 
menar vi att det var många svar som återkom gång på gång hos respondenterna. 
Dessutom fanns en balans av skolor med och utan skolbiblioteksresurser. 
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7.3!Behandling!av!insamlad!data!!
En frågeundersökning har i regel som syfte att kunna redogöra för hur pass 
förekommande olika sorters svar är i en specifik population individer. Det blir möjligt 
att genom en slags hypotes pröva att förklara varför individerna från urvalet svarar 
som de gör. En annan viktig aspekt som måste tas i beaktande i utformandet av 
frågeundersökningar är huruvida svarsresultaten av urvalet ur populationen är möjligt 
att generaliseras till den grad att några slutsatser kan dras gällande hur hela 
populationen fungerar (Esaiasson 2010, s. 259f). En viktig aspekt i utformningen av 
en frågeundersökning kan vara att två snarlika frågor kan ge väldigt olika svar, till 
exempel om ett ord är utbytt mot ett annat eller innehåller någon form av 
förstärkningsord (Esaiasson 2010, s. 273). 
 
Vi använde oss av webbsidan webbenkäter.com för att författa vår enkät. I deras 
service ingick möjligheten att utvinna ett Exceldokument komplett med alla uppgifter 
från webbenkätens resultat. Varje besvarad enkät gick alltså att se var för sig med ett 
individuellt löpnummer. Detta gjorde det enkelt att överblicka vem som besvarat vad i 
enkätundersökningen. Då ett flertal frågor i enkätundersökningen dock hade öppna 
svarsalternativ, blev vi tvungna att koda dessa manuellt för att svaren skulle bli 
systematiskt klassificerade.  
 
Vi valde att utarbeta ett kodschema (se Bilaga 2) baserat på vår teoretiska 
utgångspunkt, för att kunna få så stor tydlighet som möjligt i redovisningen av 
resultaten och få möjlighet att knyta dem samman. För att få ett konsekvent 
kodschema använde vi oss av de fyra strategierna som presenteras 
i avsnittet 6. Teori som bas, men med två tillägg: en kategori för 
svar som tydde på osäkerhet, samt en kategori för svar som var 
irrelevanta. Med irrelevant menas i det här avseendet antingen 
att eleverna hade missförstått frågan eller uppgett ett svar som 
vi ej kunde förstå. Elevernas svar i de öppna frågorna delades in 
i olika kluster indelade efter de sex kategorierna av svar som 
förekom. Varje kluster tilldelades en bokstavskod för att göra 
det möjligt att se vilka samband som fanns bland svaren. För att 
kunna hantera det stora antalet svarsalternativ använde vi oss av 
SPSS, vilket är ett statistikprogram för samhällsvetenskaplig 
forskning. Detta gav oss goda möjligheter att använda oss av 
statistiska verktyg för att kunna analysera resultatet. Tabellen 
till höger återkommer i analysen och förtydligar vad vi menar 
med de olika bokstavskombinationerna. De kan alltså 
förekomma både enskilt och separat. 
 
7.4!Forskningsetik!
På grund av att vi använde oss av en webbenkät, blev alla deltagande elever per 
automatik anonyma. Detta informerade vi även om dels i presentationen av enkäten, 
samt att de kunde välja att avbryta sitt deltagande när de så önskade. I utskriften av 
enkätsvar finns heller inga uppgifter om vilken skola det gäller, eller vilka lärare vi 
kontaktat. Konfidentialiteten var hög, eftersom vi ej ville riskera att peka ut någon 
enskild skola eller person.   

A! Trovärdighet!
från!kontroll!

B! Trovärdighet!
från!balans!

C! Trovärdighet!
från!
engagemang!

D! Trovärdighet!
från!
multiplicitet!

E! Osäkerhet!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fig.!1 
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7.5!Metoddiskussion!
Kritik mot vårt val av metod skulle kunna riktas mot det faktum att en 
enkätundersökning inte får samma djup som exempelvis användandet av 
samtalsintervjuer. Samtidigt menar vi att med en enkätundersökning så fick vi god 
möjlighet att nå många elever, med olika nivåer av källkritiskt kunnande. Vårt syfte 
var inte heller att försöka gå djupare in på elevernas kunskap om källkritik, utan var 
snarare att kunna se hur elevers källkritiska förmåga ser ut, beroende på vilka 
pedagogiska resurser de hade tillgång till (med eller utan skolbibliotek och 
skolbibliotekarie). En problematik som kan uppstå vid användande av webbenkäter är 
att det är svårt att veta vem som svarat. Vi anser att vi till viss del undkommit detta 
problem med att vända oss direkt till gymnasielärare för vidarebefordring till elever i 
vår målgrupp. Samtidigt finns risken att det är mestadels elever som är intresserade av 
ämnet källkritik som svarar, och som därigenom besitter en större kunskap kring 
ämnet. En annan risk för en viss snedvridning av resultatet är att de lärare som faktiskt 
vidarebefordrat webbenkäten till sina elever är mer intresserade av ämnet, och kanske 
därför har kunnigare elever på grund av sin undervisning. En annan risk med 
enkätundersökningar är att svarspersoner trots deras deltagande inte är speciellt ärliga 
i sina svar, utan svarar tvärtom eller direkt felaktigt. Vi upplevde en viss frekvens av 
svar av detta slag, men överlag verkade de elever som deltagit vara ärliga i sina 
avsikter. 
 
Vi vill även rikta en viss kritik mot vårt utformande av enkäten. Vi var noggranna vid 
utformningen att inte ställa några ledande frågor, men i efterhand anser vi nog att en 
fråga som ”Är du van att söka information på Internet?”, skulle kunna uppfattas som 
ledande, när svarsalternativen bara är ja eller nej. Ett bättre alternativ hade 
förmodligen varit att dela upp svarsalternativen till åtminstone tre alternativ, där de 
kunde välja mellan ”mycket van”, ”har en viss vana” och nej”. Detta på grund av att 
alla 155 elever svarade ja på denna fråga. Det finns ju en viss risk att det finns vissa 
skillnader i vilken slags vana de anser sig ha beträffande detta ämne. Däremot anser vi 
inte att vår enkätundersökning står och faller med just denna fråga. Vi anser även att 
några andra frågor med öppna svarsalternativ bör ha tagits bort efter den första 
omgången, detta på grund av att eleverna verkade tolka dem på ganska olika sätt och 
vi hade under bearbetningen av data vissa svårigheter med att koda svaren på grund 
av att de inte riktigt ville passa in i några av våra kategorier. Vi anser dock att enkäten 
uppfyllde sitt syfte med att ge oss svar på de frågeställningar som vi arbetade utefter.  
Kritik skulle även kunna riktas mot okända variabler i vår urvalsgrupp. Dessa skulle 
kunna bestå av exempelvis vilken kunskap som lärare till de deltagande eleverna har i 
källkritiskt tänkande, hur pass engagerad skolbibliotekarien är i sitt arbete samt hur 
pass välutvecklat ett eventuellt samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie är. 
Kanske kan sådana faktorer som socioekonomiska faktorer göra skillnad på resultatet. 
 
Beträffande vissa av våra frågor skulle de kunna tolkas som att de fokuserar på mer 
klassiskt källkritiska metoder. Samtidigt kände vi oss tvungna att ha med vissa 
kriterier för att vara säkra på att få tillräckligt med svar och resonemang från eleverna 
för att kunna göra en analys. 
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8.!Resultat!
Undersökningens resultat är uppdelat i två delar. Del 8.1 behandlar det resultat som 
uppkom gällande respondenternas kontext, det vill säga vilka skolbiblioteksresurser 
de har, samt hur de ställer sig till källkritik mer generellt. Del 8.2 behandlar det 
strategier som visade sig i resultatet när det gäller hur elever närmar sig källkritisk 
utvärdering. Det totala antalet elever som deltog i undersökningen var 155 stycken, 
varav 102 var kvinnor och 53 var män. Åldersmässigt hade gruppen en viss spridning, 
i åldrarna 16-19 år. Samtliga respondenter uppgav sig vara vana att söka information 
på Internet. 
 
8.1!Vilken!roll!har!skolbiblioteket,!i!utvecklingen!av!

elevernas!källkritiska!tänkande!
 
Fig. 2 Finns skolbibliotekarie på elevens skola 

 
91 av eleverna hade tillgång till skolbibliotek, och 64 uppgav att de inte hade tillgång 
till denna form av resurs. Det finns dock en viss oklarhet i hur respektive elev 
definierar skolbibliotek. Av de elever som angett att de hade tillgång till skolbibliotek, 
hade 41 även tillgång till skolbibliotekarie. 26 av eleverna hade inte tillgång till denna 
resurs. 24 av eleverna uppgav att de inte visste om sådan personal fanns eller ej.  
 
Av de 41 elever som uppgav sig ha tillgång till skolbibliotekarie, svarade 14 att de 
brukade ta hjälp av skolbibliotekarien med varierad frekvens. 28 brukade inte ta hjälp 
av denne. Det är alltså bara totalt 14 av eleverna som brukade använda sig av denna 
resurs.  
 
I fråga nummer 9 uppgav sig 141 av det totala antalet eleverna ha fått undervisning i 
källkritiskt tänkande. Resterande uppgav sig inte ha fått någon som helst 
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undervisning. I vidareutveckling av detta ämne uppgav 140 elever att de brukade 
fundera över vilka källor de använde i sitt skolarbete. 
 
Fig. 3 Vem har lärt eleverna mest om källkritiskt tänkande 

 
 
Stapeldiagrammet i Fig 3. visar vem som eleverna anser ha lärt dem mest om 
källkritik. Lärarna är uppenbarligen i majoritet, näst följt av att eleverna verkar anse 
att de själva är anledningen till att de har utvecklat ett källkritiskt tänkande. Speciellt 
anmärkningsvärt här är att det enda svarsalternativ som inte fått ett enda svar är 
gällande skolbibliotekarie som upphov till utveckling gällande källkritiskt tänkande.  
 
Fråga 12 lydde ”Hur avgör du att en källa är tillförlitlig?”. Elevernas svar i fråga 12 
skiljde sig en del, men citaten nedan var frekvent förekommande: 
 

”Använder de källkritiska begreppen för att undersöka om mina källor är 
pålitliga”3  
 
”Jag jämför olika källor med varandra och ser vem av dem som låter mest 
pålitlig.”4 
 
”Jag brukar ta det som läraren har presenterat för eleverna.”5 
 

                                                
3  Idnr. 6321068 
4  Idnr. 6307950 
5  Idnr. 6323232 
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”Om det är en källa från ett neutralt företag som inte har några dolda motiv att 
undanhålla viss information”6 
 

I flera av elevernas svar gällande denna fråga förekom dessutom flera olika 
kombinationer av ovanstående.  
 
Fråga 15 löd ”Anser du dig vara källkritisk när du söker information?”. 98 elever 
svarade ja på denna fråga, 19 svarade nej och 38 angav vet ej som svarsalternativ. Det 
var alltså en mindre minoritet som inte alls ansåg sig vara källkritiska i sitt 
informationssökande.  
 
Fig. 4 Varför eleverna är källkritiska 

 
Fråga 16, en följdfråga till fråga 15, lyder: Varför/Varför inte? Deras svar kunde huvudsakligen delas 
upp i två kategorier. 
 
Denna fråga hade ett öppet svarsalternativ, där det gick att urskilja två huvudsakliga 
tendenser till svar. Majoriteten av elevernas svar här faller in under stapeln vi kallar 
tillförlitlighet, det vill säga att de har ett källkritiskt tänkande på grund av att de vill 
kunna lita på att den information de fått tillgång till är korrekt. En mindre andel elever 
har angett endast i skolans kontext som alternativ och denna stapel innehåller svar där 
eleverna anser att de bara har ett källkritiskt tänkande när de måste, då inom skolans 
kontext.  En elev som uppgivit sig tänka källkritiskt skrev så här: 
 

”Jag reflekterar i princip alltid över det material jag använder, istället för 
att lita på det blint”7  

 

                                                
6  Idnr. 6324391 
7  Idnr. 6318721 
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Bara en mindre andel elever, 13 stycken, angav att de bara är källkritiska specifikt i 
skolan. För att ange ett exempel på direkt svar från en av eleverna som inte anser sig 
vara källkritisk: 
 

”Tar tid. Helt ärligt. ; ; Jag är källkritisk när jag skriver uppsatser inom 
skolan för att det är ett kriterium”8 

 
Det finns mellan dessa citats ytterligheter ett ganska brett spektrum av hur eleverna 
uppfattade deras källkritiska tänkande mer generellt. De flesta har svarat att de anser 
sig vara källkritiska, just för att de vill veta om källorna är tillförlitliga.  
 
8.2!Hur!resonerar!gymnasieelever!kring!utvärdering!av!källors!

trovärdighet!
Fråga 14 lydde ”Brukar du låta bli att använda vissa källor? Varför/Varför inte?”, och 
var en följdfråga på nr 13. Denna fråga hade öppna svar. Svaren i denna fråga 
varierade en del, men hade samband med varandra, av den graden att en ganska stor 
andel elever nämnde olika informationskällor som de var försiktiga att använda, med 
eller utan djupare resonemang om varför. I likhet med de andra svaren var Wikipedia 
ett frekvent förekommande svar. 
 

”Wikipedia har bra information men man kan inte säkert veta om allt är 
sant. Diskussion forum anvämder jag bara om jag behöver åsikter, för 
även där kan folk skriva precis vad de vill så det går inte att lita på”9  

  
”wikipedia använder jag bara för att komma vidare till en annan länk.”10  

 
”Sidor som inte hänvisar vilka det är och vart informationen kommer 
ifrån”11  

 
”På människor jag inte litar på. ; Aftonbladet.”12  

 
”[…] Fast det kan vara svårt att hitta neutrala källor, då folk tenderar att 
skriva om ämnen de har ett intresse för”13 

 
Fråga 17 i enkäten lydde såhär: ”Brukar du ta hänsyn till om språket är korrekt i den 
källa du vill använda?” Här har 69 av 155 elever svarat ja, 69 elever har uppgett 
ibland och resterande elever, endast 11 av respondenterna har svarat nej. Följdfrågan 
18, var: ”Varför/Varför inte?”  
 
Det finns två huvudsakliga inställningar till hur eleverna tar hänsyn till språket. 
Antingen menar de att små stavfel eller liknande inte spelar speciellt stor roll om 

                                                
8  Idnr. 6323089 
9  Idnr. 6302151 
10  Idnr. 6333308 
11  Idnr. 6321053 
12 Idnr. 6330493 
13 Idnr. 6362181 
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informationskällan i övrigt verkar trovärdig, men att ett dåligt språk mer generellt 
minskar trovärdigheten. En annan inställning verkar vara att eleverna var medvetna 
om att ett mer felaktigt språk i vissa fall kan bero på språkliga barriärer, men att 
upphovsmannen ändå kan vara kunnig och trovärdig inom det specifika ämnet. 
 

”Det kan vara en invandrare som har skrivit och kan då kanske inte så 
bra svenska, men kan vara oerhört begåvad i det personen säger ändå”14 

  
En elev visade medvetenhet kring att språket inte alltid behöver vara avgörande för att 
en källa ska kunna betraktas som trovärdig. Det är viktigare vem som är själva 
upphovsmannen.  
 

”Jag märker inte sånt oftast för att jag har dyslexi”15 
 

”Jag kan inte Svenska så väll. Så ibland vet jag inte hur meningen ska 
bli”16 

 
”jag är inte heller så duktig på svenskan så kan inte om nånting är fel”17  

 
Ovan är exempel på mer språkligt svaga elever som var medvetna om att de har svårt 
att använda sig av denna metod för att kunna granska en källas trovärdighet på grund 
av sina språkliga svårigheter. Nedan är ett citat från en elev som har många tankar 
kring hur denne resonerar gällande språkets avgörande vid bedömning av 
informationskällor. 
 

”Språket ör en viktig del i en källa. Om sidan som skriver källan inte har 
tid och ork att läsa igen deras texter eller använda korrekt svenska kan 
man inte lita på att de hade orka att ta reda på om informationen stämde 
eller ej. Men ibland anväder jag mig om personers åsikter som källor, 
och då spelar det inten roll om språket är korrekt eller inte för att det 
finns inte rätt och fel”18  

 
Nedan finns citat från fråga 20, som lyder ”Brukar du ta hänsyn till vem som är 
upphovsman till källan? Varför/Varför inte?  
 

”Vissa personer är uppenbart för en viss åsikt, och då är ofta deras texter 
vinklade. Vissa upphovsmän vet man att man kan lita på mer, som 
professorer inom just det ämnet det rör sig om, eller böcker från vissa 
förlag osv.”19 

  

                                                
14  Idnr. 6307694 
15  Idnr. 6322910 
16  Idnr. 6323232 
17  Idnr. 6334903 
18  Idnr. 6333984 
19  Idnr. 6293537 
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”För att detta kan höja/sänka trovärdigheten.”20 
 
”För att jag vill veta vad hen har för syfte med informationen och vem 
hen är. Ska jag till exempel lära mig om franska revolutionen, ska det 
inte vara en expert i biologi som ska ha skrivit sidan”21 

 
”Nej det tänker man inte på”22 

 
”Det kan tyda på om källan kan ha motiv att undanhålla fakta”23 

 
”om jag söker en viss fakta är det såklart intressant med att få synen på 
det från olika håll. Till exempel vid politiska frågor vill man ha både 
vänster och höger.”24 

 
”[…]gör min bedömning baserat på dess innehåll.”25 

 
Fråga 22 undrade huruvida eleverna brukade ta hänsyn till när källan var publicerad. 
 

”Så man får den senaste faktan, speciellt inom ämnen som 
samhällskunskap då saker förändras inom t.ex politiken.”26 

   
”för att jag vill ha en så bra källa som möjligt vilket innefattar att den är 
uppdaterad”27 

 
”Jag kollar alltid upp när källan är skriven. Däremot kanske jag 
använder källor som är skrivna för 7 år sedan, men bara om det är 
aktuell information fortfarande”28 

 
Citaten ovan visar elever som uppgav sig se över när källan var uppdaterad. 
Majoriteten av eleverna uppgav liknande svar, men några elever skrev som citatet 
nedan, att; 
 

”Det står inte alltid och man tittar oftast inte efter det”29 
 
Den sista frågan (23) i enkäten var avsedd att ta reda på vilka källor eleverna använde 
i sitt skolarbete.  
 

                                                
20  Idnr. 6321030 
21  Idnr. 6321054 
22  Idnr. 6322637 
23  Idnr. 6324391 
24  Idnr. 6326242 
25  Idnr. 6351828 
26  Idnr. 6306940 
27  Idnr. 6321066 
28  Idnr. 6321071 
29  Idnr. 6322637 
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”Internetkällor oftast (typ NE, landguiden), men även artiklar för att få 
undersökningsresultat (typ DN, SvD) och ibland böcker (beroende på 
vilket syfte mitt arbete har), men böcker innehåller oftast ouppdaterad 
information. Ibland även intervjuer för att få individers syn på frågan jag 
undersöker.”30 

 
”Stora välgörenhetsorganisationer, regeringar, insatta grupper m.m”31 

 
”Böcker hemifrån och rekommenderade böcker från biblioteket samt 
rapporter och undersökningar på nätet.”32 

 
”Dem som kommer upp på google.”33 

 
I allmänhet anger många elever olika sorters kunskapsportaler som mer pålitliga samt 
användbara gällande denna fråga. Många av eleverna anger dessutom endast 
Internetkällor som alternativ, dock förekommer det också bland svaren att de 
använder olika slags tryckt litteratur.    
 

9.!Analys!
I detta avsnitt kommer vi att koppla samman teori, tidigare forskning och resultat för 
analys. Avsnittet är uppdelat i två delar. Del 9.1 analyserar resultaten gällande 
skolbibliotekets samt dess resursers roll i gymnasieelevers utveckling gällande deras 
källkritiska tänkande. I del 9.2 redogör vi för analysen av gymnasieelevernas 
strategier gällande deras resonemang kring källors trovärdighet.  
 
9.1!Vilken!roll!har!skolbiblioteket,!i!elevernas!utveckling!av!

deras!källkritiska!tänkande?!
Resultatet visade att 91 av 155 elever hade tillgång till bibliotek på deras skola. Av 
dessa 91 elever hade 41 stycken tillgång till skolbibliotekarie. Detta visar på den 
problematik som Kungliga Biblioteket uppmärksammar i sin rapport gällande 
skolbibliotek i Sverige (2012). Med tanke på befintlig lagstiftning, att varje skola ska 
ha tillgång till skolbibliotek, är detta en väldigt låg siffra i skolbiblioteksavseende. 
Samtidigt bör tas i beaktande att olika aspekter av vad som kan vara ett skolbibliotek 
här inte framträder då detta inte är det huvudsakliga syftet i vår undersökning. När det 
gäller bemannade skolbibliotek, så finns det inga specificerade uppgifter i skollagen.  
Att en så stor andel elever, som vi rapporterar i 8. Resultat, fått undervisning i 
källkritik tyder på att lärare tar ämnet på allvar och följer läroplanen. I Williams & 
Wavells (2006) undersökning visade det sig att lärarna hade identifierat ett behov 
bland gymnasieelever att kritiskt tänka kring källor. I vår undersökning går det dock 
att se att den absoluta majoriteten av eleverna fått undervisning i källkritik. Det går att 
ta i beaktande att läroplanen för gymnasiet ändrades 2011 och fick ett förtydligat 
fokus på just undervisning av källkritik. Då det inte finns några tidigare siffror 
                                                
30  Idnr. 6323103 
31  Idnr. 6321136 
32  Idnr. 6323089 
33  Idnr. 6323337 
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gällande detta är det svårt att dra några slutsatser huruvida detta har förändrats över 
tid, om färre elever fick undervisning i ämnet innan 2011 års läroplan trädde i kraft. 
En anledning till det höga resultatet skulle kunna vara att de flesta av eleverna som 
deltog i undersökningen började gymnasiet då läroplanen nyligen börjat gälla. I vår 
teori hänvisar vi till Francke et al, som kommit fram till att elever använder sig mer av 
vissa strategier än andra beroende på kontext och vad eleverna lärt sig i skolan. Har 
eleverna fått en bra utbildning i källkritik används och kombineras alltså flera 
strategier. 
 
En majoritet av eleverna i undersökningen uppger att de låter bli att använda vissa 
källor. Av dessa elever anger ett stort antal enbart specifika källor då följdfrågan 
varför/varför inte ställdes. Till exempel anges Wikipedia i otaliga svar både som bra 
och mindre bra källa. Av dessa resultat går det dock inte att dra några direkta 
slutsatser då vi inte fick några begripliga resonemang kring varför. Vi spekulerar ifall 
det kan bero på elevernas i vissa fall skilda syn på hur det går att betrakta 
informationskällors trovärdighet, vilket i sådana fall stärker teorin i sig.  
 
Ett mindre antal elever hade besvarat samma fråga med att ange vilka egenskaper som 
de tog hänsyn till när det gällde selektion av källor, vilket gav en djupare förståelse. 
Att eleverna låter bli att använda vissa källor kan tyda på att en bra grund i källkritisk 
förmåga finns. Dock visar de splittrade svaren i enkätundersökningen att en 
problematik i elevers sätt att bedöma källors tillförlitlighet finns. Det framkommer 
också att flera elever tycker det är svårt att hitta uppgifter gällande källor (till exempel 
dess upphovsman) som de skulle vilja använda sig av, vilket kan tyda på att de är 
osäkra i informationssökning mer generellt. Även om alla anser sig vara vana att söka 
information på Internet så finns inga uppgifter som visar vilken grad av kunnighet de 
anser sig besitta. Sundin et al skriver om denna problematik i artikeln Practicing 
information literacy in the classroom- Policies, instructions and grading (2011b). De 
menar att för att gymnasieelever ska kunna tillgodogöra sig, granska och utvärdera 
information så krävs det guidning av lärare och bibliotekarier. Då läraren betraktas 
som en kognitiv auktoritet är det främst från detta håll som eleverna tillgodogör sig 
denna kunskap. 
 
Det verkar som att många elever är osäkra på vad skolbiblioteket har för resurser och 
många vet inte om de har tillgång till en skolbibliotekarie eller inte. Detta kan kopplas 
till undersökningen från 1997 som Limberg har refererat till, där skolbiblioteken inte 
ansåg sig vara integrerade i gymnasieskolans undervisning. Dessutom har Limberg 
skrivit i sin kunskapsöversikt att i en undersökning av skolbibliotekariens roll 
indikerades det att bibliotekarierna inte ansåg sig få tid, medel eller stöd för att kunna 
samarbeta med lärarna (2002, se Hedenström 1997). Detta kan vara en anledning till 
att eleverna inte är medvetna om att skolbibliotekarien finns som resurs. Denne ges 
ingen möjlighet att visa styrkan i sin profession som bland annat är, enligt Wilson 
(1983), kapaciteten att kunna identifiera åtskilliga källor som kognitiva auktoriteter 
samt deras trovärdighet. 
 
Det visade sig att majoriteten av eleverna ansåg sig vara källkritiska både i och 
utanför skolans kontext. Detta visar att eleverna verkade till stor del ha fått en 
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någorlunda djup förståelse för varför de måste tänka källkritiskt, även om de i många 
fall hade olika syn på hur det går att närma sig ämnet. Som vi nämner i 2. Bakgrund är 
det viktigt för eleverna att kunna navigera i informationsflödet dels i privata 
sammanhang såväl som i skolarbetet. Målen i läroplanen för gymnasiet verkar 
därigenom ha uppnåtts till stor del, av vad vi kan utröna av våra resultat. Många av 
eleverna verkar alltså ha en tillräcklig grund för att möta de krav som 
informationssamhället ställer på sina medborgare.  
 
Det visade sig att lärare var den grupp som eleverna ansåg ha bidragit mest till deras 
kunskaper i ämnet. En mindre andel elever angav sig själva, föräldrar, kompisar eller 
annan som upphov till kunskapen, och inte en enda angav skolbibliotekarie som 
alternativ. Dock uppgav flera av eleverna som har tillgång till skolbibliotekarie att de 
någon gång tagit hjälp av denna, frekvensen varierade däremot kraftigt. Vi anser att 
resultatet kan förklaras med hjälp av Wilsons teori gällande kognitiva auktoriteter. 
Läraren är den person som i skolans kontext är en kognitiv auktoritet för eleven. Även 
kompisar eller föräldrar skulle kunna betraktas som kognitiva auktoriteter. Eftersom 
det finns massor av olika åsikter och infallsvinklar i samhället, så kan detta förklara 
varför det finns en viss variation i resultatet. I och med att många individer 
konkurrerar om att bli betraktade som kognitiva auktoriteter kan det i många fall 
säkert vara svårt för elever att veta vem de kan lita på. För att anknyta detta till 
Skolverkets undersökning (2009) verkar en majoritet av lärarna, åtminstone de vars 
elever deltagit i denna undersökning, ha tillräcklig kompetens att lära sina elever att 
tänka källkritiskt.  
 
Det verkade uppenbart att eleverna inte betraktade bibliotekarier som kognitiva 
auktoriteter. I denna undersöknings resultat framkom ingen direkt förklaring. Wilsons 
slutsats är att bibliotekarier inte kan betraktas som detta på grund av att det inte ingår i 
yrket att kunna ”allt”. Därigenom verkar detta leda till att bibliotekarien får en mer 
obetydlig roll i elevernas utbildning. I och med att eleverna befinner sig i skolan, 
faller det sig naturligt att läraren är den kognitiva auktoriteten, jämfört med 
skolbibliotekariens roll. I flera fall uppgav eleverna att lärarna gav dem användbara 
källor till deras skolarbete. De ansåg att dessa källor var trovärdiga då läraren 
överlämnat dem. Därför blev läraren elevernas kognitiva auktoritet och de menade att 
de därför inte behövde tänka närmare på granskning. Samtidigt visar forskning att 
detta ofta är ett sätt att spara tid på undervisningsmässigt, och att detta skulle kunna 
leda till att eleverna får en sämre förståelse för hur de kan utvärdera olika slags 
informationskällor. 
 

9.2!Hur!resonerar!gymnasieelever!kring!
utvärdering!av!källors!trovärdighet?!

I tabellen till höger beskrivs den grundläggande utgångspunkten 
för hur vi har kodat de olika öppna svarsalternativen. Eftersom 
inte alla svar passade in i någon av de fyra främsta kategorierna 
valde vi att skapa ett femte alternativ, där svar som var 
behäftade med hög osäkerhet placerades, exempelvis om det 
verkade som att elevens svar tydde på en viss okunskap eller på 
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osäkerhet. För att tolka svarsalternativen i diagrammen i detta avsnitt är de olika 
strategierna märkta med var sin bokstavskod. Inte sällan förekom att eleverna svarat 
med flera av strategierna i samma fråga, det går då att se i statistiken vilka av de olika 
strategierna som eleverna nämnt. Notera att antalet svar anges i siffror och inte 
procent, då bortfallet i dessa svarsfrågor blev avsevärt högre på grund av öppna 
svarsalternativ. Siffror gällande antalet svarsalternativ som ej blivit besvarade finns 
inte i diagrammen, förutom i fig. 8 där dessa siffror är relevanta. Det finns dock en 
kategori som vi valt att kalla för ”ej svar”. I denna stapel finns svar som ej hör hemma 
i kategorierna ovan, antingen för att att eleverna missförstått frågan eller på grund av 
att vi inte har förstått svaret som eleverna har uppgett. 
 
I diagrammen i detta avsnitt är inte de elever som svarat nej på frågorna huruvida de 
är källkritiska eller ej medräknade. Anledningen till detta är att dessa elever inte tillför 
något till analysen, då de menar att de inte är källkritiska.  
 
 
Fig. 5 Elevernas olika strategikombinationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
I diagrammet ovan går det tydligt att se att flest antal elever har angett, A, som den 
huvudsakliga strategin för att utvärdera källors trovärdighet på. Näst flest svar består 
av strategi B. Vidare går att se att en kombination av de två dominerande svaren, det 
vill säga A och B, åtföljs som tredje största alternativ. Från detta diagram går även att 
konstatera att en mindre del av eleverna kombinerar olika strategier för att utröna en 
källas trovärdighet. En aspekt som framträder är framför allt att A och B används 
frekvent i kombination med de andra strategierna. Det går att se en viss användning 
av strategi C, både som enskild strategi samt i kombination med andra. Strategi D 
förekommer enbart i kombination med två eller med ännu flera strategier. Det går att 
notera att D enbart förekommer i kombinationer där strategi A ingår. Ett annat  
svarsalternativ som förekommer är B+E, vilket innebär att svaret innehållit strategi B, 
men att eleven även skrivit saker i svaret som tytt på en viss osäkerhet (se Bilaga 2). 
Precis som Francke och Sundin beskriver så är A, den strategi som förekommer mest 
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frekvent, följt av B. I svaren från enkäterna märkte vi att de elever som främst 
använder sig av strategi B verkar tro att information som står på flera olika ställen per 
automatik kan betraktas som ”sanning”. Deras källkritiska förmåga kanske skulle 
utvecklas om de kombinerade B med exempelvis A. Dock visar resultatet att en vanlig 
kombination består av just strategi A och B. En annan sak som vi upptäckte i 
resultaten var att flera av strategierna kombinerades med vad vi tolkat som osäkerhet 
hos eleverna.  
 
Fig 6. Är språket en anledning till källkritiskt tänkande 
 

 
Här har 69 av 155 elever svarat ja alltid, 69 elever har uppgett ibland och resterande 
elever, endast 11 av respondenterna har svarat nej. Gällande denna fråga förekommer 
främst två inställningar hos eleverna. Dels finns en grupp som i de allra flesta fall 
anser att språket är väldigt viktigt när de bedömer en källas trovärdighet. Den andra 
gruppen verkar ta avsevärt större hänsyn till kontexten som informationskällan 
befinner sig i. Det kan bero på hur läraren lär ut källkritik, vad denne anser är viktigt i 
detta avseende.  
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Fig. 7 Varför tar eleverna hänsyn till språket 

 
 
I detta diagram går det också tydligt att se att elevernas svar till stor del faller in i 
strategi A. Som Francke et al skriver, ingår hänsynstagande till språkliga faktorer som 
en del i strategi A. Detta skulle då kunna tolkas som att de elever som fått 
undervisning av källkritik av sina lärare, tar hänsyn till A. Ett avsevärt färre antal 
elever har besvarat D som alternativ, eller väljer att kombinera dessa två (se Bilaga 2). 
De flesta elever tar hänsyn till språket av skälet att ett bra språk ökar tillförlitligheten 
samt att ett bra och tydligt språk visar på, enligt respondenterna, att författaren har en 
högre utbildning som då innebär att språket är korrekt (se Bilaga 2). I denna kategori 
kan dock svårigheter uppstå för elever med språkbarriärer eller lässvårigheter som 
inte ser huruvida språket är felaktigt eller ej.  
 
I svaren på fråga 19: ”Brukar du ta hänsyn till vem som är upphovsman till källan?”, 
var det en liten majoritet, 89 elever, som menade att de tar hänsyn till källans 
upphovsman när de utvärderar en källas trovärdighet. Samtidigt uppgav sig en ganska 
stor del, 66 elever, inte göra det över huvud taget. Följande diagram visar på vilka sätt 
eleverna använder sig av det källkritiska tänkandet när de utvärderar en källas 
trovärdighet. 
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Fig 8. Hur eleverna tar hänsyn till när källan är publicerad 

 
I Fig. 10 går det att se ett starkt samband mellan hur eleverna ser på en specifik källas 
aktualitet, vilket är ett kriterium som ingår i strategi A. Ett fåtal använder sig av 
strategi B, vilket i detta fall innebär exempelvis att jämföra källor i avseendet att dessa 
ställs i jämförelse med när informationskällan är publicerad. A+B, vilket är en 
kombination, förekommer som tredje vanligaste svarsalternativ och visar fortfarande 
på att A är den främst använda strategiska utgångspunkten. Detta visar att många av 
eleverna är medvetna om att information är föränderlig och att den kan bli utdaterad, 
även om det varierar till hur de ställer sig gällande vilken information de kan använda. 
En stor majoritet använder strategi A vilket styrker att den mer traditionella synen på 
källkritik främst används. 
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Fig. 9 Elevernas strategikombinationer 

 
 
Först och främst vill vi belysa att diagrammet i fig. 11, består av våra 
egna tolkningar av de fyra strategierna samt vår egen kategori (se Bilaga 
2). Även i denna fråga får strategi A ett högt antal svar. Den får dels det 
högsta antalet enskilda svar och förekommer dels i ytterligare sex av 
klusterkombinationerna. Ingen elev använder sig av alla kategorier, utan 
har på sin höjd 3 av strategierna med i sina svar. En kombination som 
här utmärker sig är även A+C. Vad som även bör noteras i detta diagram 
är att kategori E förekommer dels som separat stapel med ett ganska 
högt antal svar, samt även i ett flertal andra kombinationer. Det går att 
konstatera att en vanlig kombination av källor som elever använder sig 
av är A+C. Detta skulle kunna stämma väl överens med vilken form av 
informationskällor som eleverna använder sig av i sitt skolarbete, då 
strategikombinationen innehåller A, som är en mer traditionell syn på källkritik. 
Strategi C innehåller bland annat statliga organisationer och privata organisationer 
med starkt samhällsengagemang. Detta påverkar trovärdigheten, precis som Francke 
et al konstaterar i sina forskningsresultat.  
 
Enligt Francke et al, var strategi A den mest förekommande i skolverksamheten. Den 
har även ett mer traditionellt synsätt gällande att använda källkritiska metoder. Detta 
kan vi se genomgående i hela undersökningen. Majoriteten av de 155 elever som har 
deltagit i enkätundersökningen har i en eller flera frågor svarat att de använde sig av 
strategi A antingen som en enskild strategi eller i kombination med andra. Francke et 
al menade att de olika strategierna kompletterade varandra, men att det först och  

A Trovärdighet 
från kontroll 

B Trovärdighet 
från balans 

C Trovärdighet 
från 
engagemang 

D Trovärdighet 
från 
multiplicitet 

E Osäkerhet 
Fig 1.6 

  



Therese Hammarsten, Josefine Fritsch 2BO01E 
 

32 
 

främst är strategi A och B som förekommer, vilket kan stärkas av vår undersökning. 
Att ta hänsyn till att det finns olika strategier skulle kunna utveckla elevernas 
källkritiska förmåga, då de olika strategierna kan passa in vid olika sorters 
utvärdering.  
 
Vår undersökning visar att det verkar finnas starka indikationer som visar att elever 
som fått tillgång till undervisning i källkritik har förmågan att kombinera avsevärt fler 
strategier. De som svarat nej på frågan om de fått undervisning i källkritik använder 
sig inte alls av strategier i samma utsträckning. Den enda kombinationen som 
förekommer bland nej-svaren är strategi B+E, vilket tyder på att eleverna vet att det är 
möjligt att jämföra källor med varandra, men som uppgivit andra svarsalternativ som 
tytt på osäkerhet.  
 
Vi vill konstatera att dessa strategier är användbara för att kunna se vilka metoder som 
gymnasieelever använder sig av för att utvärdera huruvida en informationskälla är 
trovärdig eller inte. Samtidigt som eleverna kan ha kunskap gällande användandet av 
en viss strategi så kan dessa även förekomma i kombination med att eleven är osäker 
eller fortfarande har en viss okunnighet gällande hur de bör gå tillväga.  
 

10.!Diskussion!
Vårt syfte var att undersöka hur elever går till väga för att utvärdera källors 
trovärdighet, samt om skolbiblioteken med dess pedagogiska resurser kunde tänkas ha 
något inflytande gällande detta. Genom att använda en metod som möjliggjorde att få 
ett omfattande material från ett stort antal elever att arbeta med blev det möjligt att få 
ett resultat som kunde koppla samman våra teoretiska utgångspunkter.  
 
10.1!Skolbibliotekens!roll!i!utvecklingen!av!elevernas!

källkritiska!tänkande!
Det visade sig att skolbibliotekarien verkade ha en svag roll bland eleverna när det 
gäller undervisning i källkritiskt tänkande. Flera av eleverna verkade dessutom vara 
osäkra betraktande om de hade tillgång till skolbibliotekarie eller inte. Vi har tyvärr 
ingen förklaring till detta. Eftersom vi inte har några bakgrundskunskaper om 
elevernas skolor samt deras bibliotek är vi försiktiga med att generalisera gällande 
denna fråga, men en svag tendens verkar vara att eleverna överlag verkar ha en viss 
osäkerhet gällande skolbiblioteksresurser på deras skola. En mindre del av eleverna 
tog hjälp av skolbibliotekarien. Då vi inte känner till hur pass integrerad 
skolbiblioteksverksamheten är i den övriga skolan är det även här svårt att dra några 
slutsatser. Att skolbibliotekarien verkar spela en liten roll för eleverna skulle kunna 
bero på att det finns organisatoriska anledningar. Detta verkar åtminstone enligt 
tidigare forskning vara en ganska vanligt förekommande problematik. Andra 
anledningar skulle kunna bero på resursbrist eller liknande.  
 
Det går att tänka sig att om vi istället avsett att undersöka exempelvis läsfrämjande så 
hade skolbibliotekarien fått en mer framträdande roll, då i detta avseende kanske 
skolbibliotekarien har en tydligare roll som kognitiv auktoritet på grund av sin 
litterära kompetens. Betraktande Wilsons teori om detta måste man ta i beaktande att 
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mycket har förändrats sedan teorin utvecklades, framför allt när det gäller 
informations- och kommunikationsteknologi, där biblioteken försöker ligga i 
framkant. Även här skulle skolbibliotekarien kunna tänkas ha en starkare roll. 
Däremot anser vi att Wilsons teori är aktuell för vår undersökning och vi har givetvis 
närmat oss denna teori utifrån dagens utgångsläge. 
 
Ett intressant resultat är också att en stor del av eleverna uppger att de inte har tillgång 
till skolbibliotek, trots att skollagen fastslår att så ska finnas på varje skola. Här bör 
tas i beaktande att det i resultatet inte finns någon specifik definition av vad ett 
skolbibliotek är. Eleverna skulle kunna ha haft en viss oförståelse och kanske svarat 
nej trots att det funnits någon form av bibliotek anknutet till skolan. Detta resultat 
skulle dock kunna stärka uppfattningen att ett bibliotek som inte är tydligt anknutet 
till skolans pedagogiska verksamhet hamnar i skymundan och kanske inte uppnår sin 
fulla potential. I detta skulle skolbibliotekarien kunna ha en viktig uppgift att 
progressivt arbeta för ett utökat samarbete med den övriga skolan, för att i synliggöra 
biblioteket. 
 
För att sammanfatta diskussionen så finns det alltså en viss osäkerhet bland många 
elever när det gäller deras skolbiblioteksresurser, och detta skulle kunna påverka deras 
källkritiska tänkande i de fall där lärarna kanske inte lägger lika stor vikt vid att ge en 
god grund i källkritiskt tänkande. 
 
10.2!Elevernas!utvärdering!av!källors!trovärdighet!
Vi anser att teorin gällande elevers olika strategier vid utvärdering av källors 
trovärdighet har stärkts. I resultatet visade det sig att olika elever använder sig av 
olika strategier, och att vissa av dem förekommer betydligt oftare än andra. En stor 
del av eleverna använder sig av strategi A, men också strategi B förekommer 
frekvent. Detta menar också Francke et al är vanligt förekommande just i skolans 
kontext. De menar även att ofta använder eleverna sig av flera strategier samtidigt 
(2011). Även detta är möjligt att se, framför allt i analysen där de olika 
kombinationerna av strategier tydligt framträder. En intressant iakttagelse som vi 
kunde se i analysen var att elever som uppgav sig ha fått undervisning i källkritik 
verkade använda sig av fler strategikombinationer än de elever som uppgivit sig inte 
fått någon undervisning. Dessa elever uppgav nästan enbart enstaka strategier. Det bör 
däremot tas i beaktande att det enbart var en liten minoritet elever som menade att de 
inte fått någon undervisning i källkritik, därför vill vi inte generalisera i just detta 
avseende. Dock är det en intressant tendens som skulle kunna undersökas närmre.  
 
Många elever som använder sig av strategi B verkar ha uppfattningen att om 
information upprepas på flera olika ställen så kan de betrakta den som trovärdig. 
Många av dessa verkar inte ta hänsyn till att i denna strategi måste 
informationskällorna vara oberoende av varandra. Vissa av eleverna verkar dock 
medvetna om detta samt även att de måste ta hänsyn till informationskällans 
kontextuella omgivning.  
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11.!Slutsatser!
I detta avsnitt kommer vi presentera de slutsatser vi dragit gällande våra 
frågeställningar. 
 

• Hur resonerar gymnasieelever kring utvärdering av källors trovärdighet? 
 
Vi har kommit fram till att det kan skilja sig en del gällande hur elever ser på 
utvärdering av källors trovärdighet. Det kan dels bero vilken undervisning som de fått 
i ämnet, samt deras egna erfarenheter och omgivningens inflytande. I skolans 
verksamhet, där läraren är den kognitiva auktoriteten, ligger det huvudsakliga 
inflytandet. Därigenom verkar många elever utveckla ett användande av klassiska 
källkritiska metoder för att utvärdera källors trovärdighet. Många verkar också 
jämföra källor med varandra, men flera av eleverna missar i det avseendet att hänsyn 
måste tas till källans kontext och obundenhet.  
 
 

• Vilken roll har skolbiblioteket, beroende på bemanning, i elevernas utveckling 
av deras källkritiska tänkande? 

 
Skolbiblioteket verkar i detta avseende spela en obetydlig roll. Dessutom verkar 
många elever sakna skolbibliotek, vilket gör det omöjligt att dra några djupare 
slutsatser gällande detta. I de fall som eleverna har tillgång till skolbibliotekarie, är 
det inte en enda som betraktar skolbibliotekarien som upphov till deras utveckling av 
källkritiskt tänkande. 
 

12.!Förslag!till!vidare!forskning!
Den minoritet av elever som uppgav att de inte fått undervisning i källkritik verkade 
inte ha samma förmåga att kombinera eller använda sig av olika strategier. Detta 
gällde enbart ett fåtal elever och därför kan vi inte generalisera i detta avseende. Vi 
anser dock att det är en intressant tendens som skulle kunna undersökas närmre. En 
annan intressant fråga är varför de elever som ej uppger sig sakna undervisning i 
källkritik inte anser att de fått detta. Vad kan detta bero på? Majoriteten som deltog i 
undersökningen var kvinnor. Vi har inte tittat på skillnader mellan de olika könens 
förmåga till källkritik, men det skulle kunna vara intressant att undersöka ur ett 
genusperspektiv.   
 
En annan fråga som uppkommit under undersökningen är att läroplanen trädde i kraft 
2011. Skulle det i så fall kunna finnas några skillnader i hur eleverna har blivit 
undervisade i källkritik, och har deras kunskaper förbättrats sedan dessa förändringar? 
 
En viktig aspekt som uppkom var att skolbibliotekarien verkar sakna en roll som 
eleverna uppfattar att det är möjligt att lära av. Det bör undersökas närmre är om 
elever som både får undervisning i källkritiskt tänkande från lärare men också från 
skolbibliotekarier får en djupare förståelse och därmed får en bättre förmåga att 
använda olika strategier vid olika tillfällen.  
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13.!Sammanfattning!
Denna uppsats undersöker gymnasieelevers källkritiska förmåga samt om 
skolbiblioteket och dess skolbibliotekarie har en roll i denna kontext. Vi använder oss 
av Francke, Sundin och Limbergs identifierade strategier gällande utvärdering av 
källors trovärdighet som teoretisk utgångspunkt. Vår andra teori består av Wilsons 
teori om kognitiv auktoritet, vilken kopplas samman med skolbibliotekarier och 
lärares roll. Enkätsvar från 155 gymnasieelever i olika åldrar visar att de flesta elever 
har fått undervisning i källkritik, och att många av dem uppfattar sig som källkritiska. 
Resultaten av undersökningen stärker bägge teorier, dels att de källkritiska 
strategierna är möjliga att applicera i en bredare kontext samt att skolbibliotekarien 
inte uppfattas som en kognitiv auktoritet. Dessutom verkar det gå att utskönja en viss 
osäkerhet kring skolbiblioteksresurser hos eleverna. Detta verkar tyda på att 
skolbiblioteken måste arbeta ännu mer med att integreras i skolverksamheten. Flera 
tidigare forskningsresultat samt undersökningar bekräftar detta.  
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Bilaga!1:!Enkätfrågor!
1 Är du kvinna eller man? 
Kvinna 
Man#
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#
2 Hur gammal är du? 
16 år 
17 år 
18 år 
19 år 
 
3 Vilket år går du? 
Första året 
Andra året 
Tredje året 
 
4 Är du van att söka information på internet? 
Ja 
Nej 
 
5 Finns det skolbibliotek på din skola? 
Ja 
Nej 
 
6 Finns skolbibliotekarie på din skola? 
Ja  
Nej 
Vet ej 
 
7 Brukar du ta hjälp av skolbibliotekarien? 
Ja 
Nej 
 
8 Om ja på föregående fråga, hur ofta? 
Mer sällan än en gång i månaden 
Flera  gånger i månaden 
Flera gånger i veckan 
 
9 Har du fått någon undervisning i källkritik? 
Ja 
Nej 
 
10 Vilken av dessa personer anser du har lärt dig mest om källkritiskt tänkande? 
Lärare 
Skolbibliotekarie 
Föräldrar 
Själv 
Kompisar 
Annan 
 
11 I ditt skolarbete, brukar du fundera över vilka källor du använder? 
Ja 
Nej 
 
12 Hur avgör du att en källa är tillförlitlig? 
Öppet svar 
13 Låter du bli att använda vissa källor? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
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14 Om du svarade ja på föregående fråga, vilka källor gäller det? 
Öppet svar 
 
15 Anser du dig vara källkritisk när du söker information? 
Ja 
Nej 
Vet inte 
 
16 Varför/Varför inte? 
Öppet svar 
 
17 Brukar du ta hänsyn till om språket är korrekt i den källa du vill använda? 
Ja, alltid 
Ibland 
Nej 
Vet ej 
 
18 Varför/Varför inte? 
Öppet svar 
 
19 Brukar du ta hänsyn till vem som är upphovsman till källan? 
Ja 
Nej 
 
20 Varför/Varför inte? 
Öppet svar 
 
21 Brukar du ta hänsyn till när källan är publicerad? 
Ja 
Nej 
 
22 Varför/Varför inte? 
Öppet svar 
 
23 Vilka sorters källor använder du i ditt skolarbete? 
Öppet svar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga!2:!Kodschema!för!frågor!med!öppna!svar!
 
Fråga 12.  
A.  
Förstahandskälla 
Vem som skrivit (förf., org., utgiv., 
kontaktuppg.) 

Syfte 
Tidsram 
Språk: författares bakgrund 
Objektivitet 
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Vetenskaplig grund 
Ej sociala medier 
 
 
 
B. 
Jämförelse mellan olika källor 
Relevans 
 
 
C. 
Välkänd – Politiker, statligt 
Språk 
Objektivitet 

 
D. 
Objektivitet 
 
E. 
Sökmotorer  
Finns inget syfte lägga  
att lägga ut felaktig info 
Lärarens rekommendationer 
Magkänsla 
Layout 
Tidigare erfarenheter 
”Äkthet” 
Vad sidan heter

 
Fråga 14 
1. Egenskaper 
Ingen författare 
Privatperson 
Vid osäkerhet på källan 
Oseriöst språk 
Jämförelse 
Subjektivitet 
Felaktig information 
Layout 
Inte uppfyller kriterierna 
 

 
2. Specifika källor 
Politiska 
Aftonbladet/andra kvällstidningar 
Wikipedia 
Sociala medier 
Chattrum 
Diskussionsforum (ex flashback) 
Wikis 
Skolarbeten

Fråga 16 
1. Tillförlitlighet 
För att kunna lita på källor 
Vid osäkerhet, kolla upp källan 
Reflekterar 
Se hela sanningen 
Källkritiska kunskaper 
Jämförelse 
 
 
 

 
2. Endast i skolan 
Bara vid skolarbete 
Blir tvingad i skolan 
Vill bara göra klart uppg.  
 
3. Övrigt 
Ofta inne på Wikipedia 
Allt relevant från någons synvinkel 
Irrelevant 
Nej, svårt att hitta

 
 
 
Fråga 18.  
A. 
Många stavfel – vem skrivit? 
Pga språk, mindre trovärdig? 
Dåligt språk; dåligt översatt 
Seriositet. 
Bra språk tyder på kunnighet. 
 
B. 
 

 
C. 
 
D. 
Har blivit mer granskad  
 
E 
Innehåll viktigare
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Fråga 20. 
A. 
Författaren kan ha egna intressen (partisk) 
Förlag 
Ansvarig författare 
Organisation/privatperson 
”Professorer”/övrig utbildning 
 
 
B. 
politik exempelvis höger/vänster 
Relevans 

 
C. 
 
D. 
 
E. 
För att det krävs 
Onödigt 
Innehåll viktigare 
Vet redan hemsidan är pålitlig 
Svårt att hitta (lite info)

Fråga 22. 
A. 
Aktualitet 
B. 
Jämför senaste versionen 
C 
 
Fråga 23.  
A. 
Webbsidor/Internet – källans ursprung 
Rapporter (ex org./stat.) 
Böcker – tryckta källor 
Uppsatser – akademiska 
Kraven för källkritik 
Kunskapsauktoriteter som ”professorer” samt  
andra högre utbildade.  
 
B.  
Kraven för källkritik – jämförande  
 
C. 
Tidningsartiklar (ex Dn, metro) 
Kvällspress (ex aftonbladet 
Uppslagsverk 
Nyheter/dokumentärer 
Biblioteket 
Välkända.  

Lektioner 
Kraven för källkritik 
Intervjuer 
 
D.  
Wikipedia 
Newsmill



Therese Hammarsten, Josefine Fritsch 2BO01E 
 

42 
 

 


