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Abstract 
 

The aim with this study is to examine how students and teachers value source criticism. 

Partly, this regards how teachers practice this in their teaching and how students work 

with it during lessons – but also how students value source criticism in situations where 

the teacher not has pointed out that this topic is part of the actual assignment. Moreover, 

there is a focus on investigating how students who are critical of the sources take this 

into account in their daily lives; for example, when they surf on the Internet or when 

they discuss news articles or other media. This essay is based on interviews with 

students and teachers, using a qualitative method.  

 

The results of this study show that both students and teachers find source criticism to be 

of major importance. However, the results show that the students relate source criticism 

with school, since the students feel that the perspective of criticism gets omitted in daily 

situations where they do not get assessed. Additionally, this study makes it clear that 

teachers are working with source criticism in similar ways. For example, all teachers 

who participated in this study seem to include a period during the students’ first year on 

upper secondary school with an emphasis on this particular area. Thereafter, source 

criticism is included frequently in the teaching through analyses in the tasks that follow. 

Nevertheless, the students highlighted that they would like more concrete teaching 

within the area of source criticism on a frequent basis during lessons, especially during 

the later terms of upper secondary school.     
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1 Inledning 

”Världen vill bedras, alltså må den bedras”, men genom ett kritiskt förhållningssätt vill 

vi ständigt motverka detta.
1
 Att förhålla sig kritiskt kan ha flera olika innebörder och i 

dagens informationssamhälle bör ett kritiskt öga riktas mot upphovsman och andra 

detaljer kring den information vi tar del av. Idag är det inte bara enklare att hitta 

information, det är också väldigt mycket lättare att skapa information, framför allt på 

grund av internets genomslag. Att möjligheterna att skapa information ökar innebär 

också att källkritiken och medvetenheten kring detta bör förbättras. Källkritik är idag 

viktigare än någonsin. 

 

Den svenska källkritikens största förespråkare och de som tog källkritiken in i den 

svenska vetenskapen var bröderna Weibull, under tidigt 1900-tal. Fokus låg främst på 

att slå hål på myter om svensk historia och dess försköning. Källkritiken växte fram i ett 

samhällsklimat där tron på vetenskap och förnuft var av stor betydelse. Källkritiken blev 

ett medel för demokratiseringen, ett medel för att överbevisa de konservativa angående 

hur Sverige ska styras. Genom att slå hål på myter inom svensk historieskrivning skulle 

demokratisering motiveras.
2
  

 

Idag ligger fokus inte enbart på att förhålla sig källkritiskt till historiska händelser eller 

personer, utan källkritiken är en integrerad del i informationssamhället. Bara av att läsa 

vår samtida läroplan finner vi att källkritik får stor plats, inte bara i historieämnet, utan 

källkritik är ämnesöverskridande och stort område inom utbildningen. I allmänna 

läroplanen står det bland annat i värdegrunden att elevernas förmågor att tillägna sig ny 

kunskap måste ske på ett kritiskt sätt när de möter ny information i såväl skola som i 

vardagslivet.
3
 Frågan är i vilken mån eleverna tar till sig detta, hur lärarna arbetar med 

det och vilket utrymme källkritiken egentligen får i undervisningen. 

 

 

 

                                                 
1
 Hultén, Pernilla & Hultman, Jens & Eriksson,  Lars Torsten. Kritiskt tänkande. Malmö: Liber AB. 2007. 

Sid. 12 
2
 Thurén, Torsten. Källkritik. Stockholm: Liber AB. 2013. Sid. 5 

3
 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Stockholm: Skolverket. 2011. Sid. 8 
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Våra egna erfarenheter som vi fått beträffande detta område utifrån vår 

verksamhetsförlagda utbildning är att eleverna tenderar att inte vara särskilt källkritiska, 

såvida inte uppgiften specificerar att källkritik är ett av bedömningskriterierna. Vi 

ställde oss då frågan om hur elever egentligen ser på källkritik och när eleverna tycker 

det är väsentligt att vara källkritisk, detta blev också ingången i föreliggande uppsats.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet i denna uppsats är att undersöka hur elever och lärare förhåller sig till källkritik. 

Delvis hur lärare tillämpar källkritik i undervisningen samt hur elever tar emot och 

arbetar med det i undervisningen, men också hur elever förhåller sig och tillämpar 

källkritik i skoluppgifter där inte läraren poängterat att källkritik är en del av uppgiften. 

Intervjusvaren rörande undervisning och källkritik kommer också att analyseras i 

relation till rådande styrdokument. Det ligger också ett fokus på att undersöka hur 

källkritiska elever är i vardagliga situationer, när de surfar på internet, behandlar 

nyhetskällor eller andra medier. Nedan följer våra frågeställningar. 

 

 Vad tycker lärarna om källkritik? 

 

 Hur tillämpar lärarna källkritik i undervisningen? 

 

 Vilka källkritiska kunskaper besitter eleverna? 

 

 Hur förhåller sig eleverna till begreppet källkritik i skola och vardag?
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3 Bakgrund  

Bakgrunden kommer behandla läroplaner och vad de säger om källkritik, både vad som 

gäller för skolan i allmänhet men också ämnesspecifikt för historia. Bakgrunden i denna 

uppsats fungerar som ingång för våra studier eftersom att läroplanerna sätter grunderna 

för såväl lärande som undervisning. Vidare behandlas begreppet källkritik och dess 

innebörd samt definitioner av källkritiska begrepp.  

 

3.1 Läroplaner 

Läroplanerna är det som styr vad som ska beröras i undervisningen och vilka delar som 

ska lyftas fram. Det är av betydelse för oss att gå igenom läroplanerna, Läroplan för de 

frivilliga skolformerna (Lpf94) och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskolan 2011 (Gy11) för att få en överblick kring hur källkritik och 

värderandet av källor har berörts i dem olika riktlinjer som lärare har eller har haft att 

förhålla sig till. Genom detta så ska vi få förståelse för vad det är lärarna ska ta upp i 

undervisningen beträffande området källkritik. Utifrån det görs sedan en jämförelse med 

resultatet från intervjuerna för att se hur väl undervisningen stämmer överens med 

kursplanen. 

 

3.1.1 Lpf94 

 

I läroplanen Lpf94 så lyfts det delar som berör källkritik allmänt, men också delas som 

mer specifikt lyfter upp hur källkritik ska bearbetas i historieämnet. I värdegrunden tas 

det upp att undervisningen ska främja etiska perspektiv som leder till att eleverna kan 

göra egna ställningstaganden.
4
 Alltså att eleverna kan göra egna tolkningar utifrån sina 

kunskaper som gör att de kan värdera olika områden som de ställs inför. Vidare tas det i 

läroplanens mål och riktlinjer att eleven kan använda sina kunskaper som ett redskap för 

att kritiskt granska och värdera påståenden, vilket visar att källkritik framhävs även här.
5
 

I mål och riktlinjer framhävs även ett liknande område som nämnts innan, nämligen att 

eleven kritiskt kan granska och bedöma det den ser, hör och läser för att kunna ta 

ställning till det som förmedlas.
6
 Här är det tydligt att i de övergripande målen för 

                                                 
4
 Skolverket. 1994 års läroplan – för de frivilliga skolplanerna, Lpf94. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 1994. Sid. 8 
5
 Skolverket. 1994. Sid 11 

6
 Skolverket. 1994. Sid. 12 
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gymnasieskolan från Lpf94 har källkritik en relativt tydlig roll som ska behandlas i den 

allmänna undervisningen. Främst ligger fokus på att eleven ska kunna göra olika 

ställningstaganden men även att eleven ska kritiskt granska den information den tar till 

sig. 

 

I de specifika målen för ämnet historia framhålls källkritik tydligt fram i syftestexten. I 

ämnets syfte benämns det att eleven ska utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt 

betraktelsesätt. Detta för att eleven ska kunna förklara det samhälle den lever i genom 

källkritisk granskning av diverse historiska källor samt texter från samtida medier.  

Vidare i målen för ämnet lyfts källkritik som en förmåga som ska utvecklas genom att 

eleven kan bemöta tillförlitligheten och värdet hos olika texter, medier och källor där de 

ska kunna värdera dess relevans. I ämnets karaktär och uppbyggnad så framhålls även 

källkritik som en central del. Det belyses att källkritik utgör ämnets grund och ger stora 

möjligheter till att förhålla sig till det som eleven läser, ser och hör genom olika medier. 

När sedan de olika delkursernas centrala delar bearbetas så skrivs inte källkritik ut 

specifikt i delkurs A, däremot nämns det i delkurs B. I delkurs B som ska bygga på A-

kursen så benämns källkritik med att eleven ska kunna visa på de källkritiska delar som 

finns och kunna bearbeta det material de möter på ett källfriskt sätt. De ska kunna 

bearbeta texter från dagens samhälle samt äldre källor.
7
  

 

Överlag framhävs källkritik tydligt i Lpf94 och det visas på många olika delar som ska 

beröras när det handlar om att förhålla sig kritiskt till äldre källmaterial, men även olika 

medier som eleven möter i vardagslivet. I och med detta starka fokus på källkritik redan 

under föregående läroplan borde lärarna vara väl medvetna om hur de ska arbeta med 

källkritik i undervisningen eftersom fokus på källkritik har varit tydligt framskrivet 

sedan 1994. I kommande kapitel presenteras den nuvarande läroplanen och hur 

källkritik skrivs fram i den. Det görs sedan en kortare jämförelse mellan de olika 

läroplanerna för att visa hur stor plats källkritik får i den nya läroplanen kontra den 

föregeånde.  

 

                                                 
7
 Skolverket. Ämne – Historia (Gymnasieskola före ht 2011). http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv sökdatum: 2015-01-14.  

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv
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3.1.2 Gy11 

 

I Gy11 som är den aktuella kursplanen för gymnasiet så är källkritik en viktig del även 

här. I värdegrunden framgår det områden som kopplas till källkritik där elevernas 

förmågor att finna och tillägna sig ny kunskap måste ske på ett kritiskt sätt där det gäller 

att eleven granskar det som den möter, både i skolan och i vardagslivet.
8
 Liknande 

område lyfts även i skolans mål och riktlinjer där det tas upp att elevens kunskaper ska 

vara goda i att kunna granska material så att det blir ett redskap som de ständigt kan 

använda sig av när de exempelvis ska granska ett påstående.
9
 Längre fram i den 

specifika delen beträffande ämnet Historia i kursplanen så belyser ämnets syfte att 

eleven ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera källor. Syftet är alltså att 

eleverna ska få med sig kunskaper genom källkritik som de får till sig genom att själva 

få arbeta med olika material som de sedan värderar.
10

 När sedan det centrala innehållet 

bearbetas så är källkritik ett tydligt utskrivet ämne som ska behandlas i undervisningen. 

Där står det att tolkning och användning av olika källor ska vara en stor del i 

undervisningen. Utifrån centrala innehållet går det att dra en parallell till 

kunskapskravet som lyfter att eleven för betyget E ska kunna kritiskt granska olika 

källor och utifrån olika källkritiska begrepp förhålla sig till det som eleven behandlar. 

När kurserna presenteras i ämnet så står källkritik tydligt utskrivet som mål i både A- 

och B-kursen, bland annat ska eleven kunna kritiskt granska och tolka samt använda sig 

utav olika slags källmaterial.
11

  

 

Gemensamt för både Lpf94 och Gy11 är att källkritik får stor plats i såväl ämnesplaner 

som i allmänna direktiv för skolan. Det belyses som ett ämne som ska genomsyra hela 

skolans undervisning, men att det är ett ämne som ska lyftas som ett eget område i 

ämnet historia. I båda kursplanerna står det att eleven ska lära sig att kritiskt granska 

den information den möter när det gäller olika källor. Detta visar att lärare som även var 

verksamma med den äldre läroplanen redan bör ha erfarenheter inom detta område, 

vilket borde göra att deras tolkning av källkritik i den nya läroplanen borde vara 

tämligen oproblematiskt. 

 

                                                 
8
 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Stockholm: Skolverket. 2011. Sid. 8 
9
 Skolverket. 2011. Sid. 9 

10
 Skolverket. 2011. Sid. 66 

11
 Skolverket. 2011 Sid. 68 
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3.2 Källkritiska begrepp 

 

Som bakgrund är det av betydelse att ha kunskaper inom källkritik. Eleverna har 

eventuellt fått olika begrepp presenterade för sig i undervisningen som de ska ha som 

stöd i sin värdering av källor. Utifrån vad läraren väljer utifrån sina egna tolkningar av 

läroplanen så brukar i stora sammanhang källkritiken utgå ifrån fyra begrepp. Dessa 

fyra begrepp benämns i regel som äkthet, tendens, oberoende och tid.
12

 Förutom att 

förhålla sig till dessa begrepp är det även av stor vikt att ställa sig frågorna varför och 

vem som har utformat källan för att få förståelse för dess utformning. 

 

3.2.1 Äkthet 

 

För att informationen du får från källan ska uppfattas som trovärdig så är det viktigt att 

den verkligen är verklighetstrogen, att den är äkta. Det som berättas är inte några 

förfalskningar utan återberättar äkta fakta. Däremot så är det svårare nuförtiden att 

värdera den stora mängden av digitaliserade källor som i vissa fall har inslag av oäkta 

material. Därav är det av stor vikt att kunna förhålla sig till alla källor som finns och 

kunna ställa sig frågan om dess äkthet.
13

  

 

3.2.2 Tendens 

 

Det kan finnas intresse att framföra en viss åsikt eller riktning av ett område, vilket då 

kan innebära att källan blivit förändrad. Sanningen kan då i viss mån vara förvrängd och 

i vissa fall så kan det även överdrivas eller underdrivas vad som ska framhävas. Källan 

är i dessa fall vinklad och vill framhäva det som upphovsmannen vill få sagt.
14

  

 

3.2.3 Beroende 

 

Beroende handlar om att flera källor som ej är påverkade av varandra kan styrka ett 

påstående eller händelse som exempel. Dessa källor lyfter liknande områden och 

förefaller båda vara äkta då källorna inte har någon relation emellan sig. Här speglar det 

                                                 
12

 Leth, Göran & Thurén, Torsten. Källkritik för internet. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar. 

2000. Sid. 18 
13

 Leth, Göran & Thurén, Torsten. 2000. Sid. 24 
14

 Leth, Göran & Thurén, Torsten. 2000.  Sid. 26 



  
 

7 

även in om källan har bearbetats flera gånger. Har information spridits mellan flera 

källor så minskar trovärdigheten då den löper större risk för att ha bearbetats på vägen 

och således inte längre är en förstahandskälla som är den som är mest trovärdiga 

källan.
15

  

 

3.2.4 Tid 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att källor förändras över tid. När det handlar om traditionell 

källkritik så spelar minnet en stor roll eftersom personer glömmer detaljer med tiden. 

Därför är källor som är bearbetade i anslutning till händelser mer trovärdiga. Det som 

elever i stor mån bemöter idag är däremot källor på Internet. Även här spelar då 

tidskriteriet in där källor kan vara sämre uppdaterade än andra och inte ha fått 

uppdatering inom ett visst område som har gjort framsteg vad gäller forskning.
16

  

 

3.3 Livslångt lärande 

 

Ett av inslagen med källkritik i undervisningen är även att få kunskaper för resten av 

livet. Källkritik berör den delen att du kan med kunskap ställa dig kritiskt till det du 

läser, ser och hör för att sedan kunna tolka det på ett sätt som gör att du kan förstå 

källan och dess relevans. Detta tas upp i både Lpf94 och GY11, i vilka det står att 

eleverna kan orientera sig i en komplex värld. Att de alltså i samhället med många olika 

medier kan sålla ut och värdera det eleven möter. Med detta kan eleven då ta till sig 

information utifrån vad de ha förhållit sig till och lära sig nya saker på ett sätt som gör 

att eleven får till sig kunskaper som är av rätt karaktär. Detta är då ett område som gör 

att eleverna får en förberedande roll inför vuxenlivet och att verka i samhället där eleven 

kan ta ansvar utifrån vad de får till sig.
17

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Leth, Göran & Thurén, Torsten. 2000.  Sid. 23 
16

 Leth, Göran & Thurén, Torsten. 2000. Sid. 23 
17

 Skolverket. 2011. Sid. 7 & Skolverket. 1994. Sid. 8 
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4 Tidigare forskning 

Forskningsläget kring det område som denna uppsats behandlar är tämligen litet och 

området verkar vara relativt outforskat. Därför har denna del utvidgats lite och kommer 

behandla källkritik i skolan och inte specifikt i historia, även om detta också 

förekommer.  

 

4.1 Källkritik i skolan 

Stiftelsen för kunskaps- och kommunikationsutveckling (KK-stiftelsen) skriver i en 

rapport från 2002 om hur elever och lärare anser sig utveckla ett källkritiskt 

förhållningssätt bara genom att använda sig av internet. Alltså att själva 

internetanvändningen skulle utveckla elevers sätt att förhålla sig kritisk till olika källor. 

Eleverna i denna undersökning menar att det är så, att internetanvändning utvecklar 

förmågan att kritiskt granska material utan att någon specifik övning kring källkritik 

behövs i sammanhanget. Informationssökandet i sig är enligt eleverna tillräckligt. 

Lärarna i samma studie ställer sig dock mer tveksamma till detta. Studien visar att 

eleverna tror att deras källkritiska förmåga utvecklas bara genom att använda internet. I 

samma rapport presenteras också en annan studie som visar att relativt mycket av den 

insamlade information som elever hämtar hittar de på internet eller vid 

datoranvändning. Det uppmärksammas dock i denna studie att många av de skolor som 

undersökning inkluderar använder få övningar kring hur information ska behandlas, 

alltså hur man tillämpar källkritik på internet. Datorn används till övervägande del som 

ett sätt att söka och sammanställa fakta än någonting annat. Slutligen framgår också att 

eleverna tenderar sakna kunskaper kring källkritiken och hur de ska gå tillväga för att 

värdera den information dem hittar.
18

  

 

En annan studie gjord av lärare Cathrin Backman visar att eleverna har källkritiska 

ambitioner och kan teorin bakom källkritik men har svårt för att använda källkritik i 

praktiken och de saknar även saknar viss förståelse för vad det egentligen innebär. Ett 

problem är som sagt att eleverna inte förstår varför källkritik är nödvändigt. Författaren 

tar upp ett exempel där en elev diskuterar en källa och huruvida den är tendentiös eller 

inte och kommer fram till att det finns anledning att tro att källförfattaren vinklat texten. 

                                                 
18

 KK-stiftelsen. Internet som resurs i lärandet I Lärkraft: om forskning kring datorstött arbete. (red.) Eva 

Nyström. Stockholm: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. 2002. Sid. 24f   
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Problemet ligger inte i att eleven upptäckt denna tendens, för det är ju bra, utan i att 

eleven ändå har valt att använda källan som grund för sin fakta. Vidare konstateras det 

att de flesta elever för ett resonemang kring de olika källornas relevans och ifall de är 

bra eller dåliga, men att många av eleverna inte redovisar för hur de gjort sina kontroller 

av källorna. Alltså de gör en värdering utan att visa hur de kommit fram till den slutsats 

de ändå dragit. Det framkommer i texten att elever tenderar godkänna källor vars 

innehåll stämmer överens med vad till exempel läraren har sagt i något annat 

sammanhang.
19

 

 

Backman lyfter i samma studie även att eleverna verkar tro att de är källkritiska bara för 

att de använder vissa begrepp, begrepp de dessutom inte verkar förstå. Dessa begrepp 

kan vara trovärdighet, att källan är äkta eller ej samt subjektiv eller objektiv. Vissa 

elevers källkritiska reflektion består i att de enbart skrivit att de varit väldigt noga med 

att kontrollera trovärdigheten av en källa och där slutar diskussionen. Flera elever har 

även sagt att de bedömer trovärdigheten av till exempel Wikipedia genom att 

kontrollera med andra källor men nämner sedan ingenting om vilka andra källor de 

jämfört med. Summan av det hela blir alltså att eleverna känner till källkritik och de 

begrepp som ofta används inom källkritiken men har svårigheter att tillämpa dem och 

saknar förståelsen av vad de egentligen betyder och är.
20

 

 

Att söka källor på internet är inte helt oproblematiskt. Professor Peter Dahlgren skriver 

att den information som kommer upp via någon internetsida tenderar att tolkas som 

sann, att informationssökaren bara antar att informationen är sann eftersom 

informationen blivit framtagen på internet. Vidare poängterar han att det finns flera 

organisationer som ändrar i statistisk eller fakta för att föra fram ett budskap. Det kan 

till exempel röra sig om rasistiska organisationer som förvränger information för att 

framställa olika folkgrupper som mindre värda eller sämre på något vis. Det blir därav 

väldigt problematiskt att anta att all information är sann eftersom även den förvrängda 

informationen ses som sann kunskap och blir således vilseledande. Författaren menar att 

vid informationssökning på internet måste den sökande personen ta i beaktning olika 

                                                 
19

 Backman Löfgren, Cathrin. Att digitalisera det förflutna. En studie av gymnasieelevers historia 

tänkande. Lund: Media-tryck. 2012. Sid 143f 
20

 Backman Löfgren, Cathrin. 2012. Sid. 148f 
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källkritiska perspektiv såsom vem som skrivit texten, finns någon bakomliggande orsak 

till varför texten är skriven etcetera.
21

 

 

Professor Louise Limberg har i sin forskning som är framtagen med hjälp av Skolverket 

behandlat hur informationssökningen avspeglas i undervisningen och vad som är viktiga 

komponenter i hantering av informationssökning. Det konstateras att vikten av att kunna 

granska all information vi får till oss i dagens växande informationssamhälle ställer krav 

på att kunna värdera vad som är sant eller inte. Den undervisning som ska bidra till detta 

bör därför vara informationsbaserad där undervisningen ska syfta till att lägga en grund 

för att eleven på egen hand kan utforska olika källor. Här krävs det som framgår ett nära 

samband mellan lärare, elev och undervisningsinnehåll så dessa delar följer varandra 

genom hela undervisningen.
22

 

  

Utifrån undersökningen framgår det dock att eleverna tenderar att vara osäkra när det 

gäller att söka information helt själva. Detta då deras kunskaper inom vissa 

informationsområden är bristfälliga. I detta fall så handlade det om att själva söka 

information i skolans bibliotek vilket då tyder på en inriktning mot att detta inte är det 

mest vanligt förekommande. Dock avspeglas lärarens uppgiftsbeskrivning och 

genomgång in i hur eleverna tolkar vad som ska sökas. I de fall som eleverna upplevde 

informationen som bristfällig så tenderade de till att inte be om hjälp till exempelvis en 

bibliotekarie utan istället sökte efter informationen själv eftersom de ändå inte visste 

vad som skulle efterfrågas.
23

  

 

Det framhävs att i informationssökning finns det alltid en möjlighet att eleverna på ett 

enkelt sätt väljer att sortera ut information. De väljer att söka på sådant som de tror de 

ska få mycket träffar på när de är ute på internet och således kan informationen styra 

vad de lär sig. Här spelar det även in att eleverna oftast har svårt att hantera flera källor 

samtidigt vilket gör att de väljer att förhålla sig till enbart en källa. Denna källa är oftast 

den som är mest lätthanterlig och inte alltid den som innehållsmässigt är bäst lämpad.
24

 

En annan problematik ligger i hur vi tar oss an internet och dess utseende. Många 

                                                 
21

 Dahlgren, Peter. Interneråldern, i Internet, medier och kommunikation. (red.) Dahlgren, Peter. Lund: 

Studentlitteratur. 2002. Sid. 28 
22

 Limberg, Louise & Hultgren, Frances & Jarneving, Bo. Informationssökning och lärande – En 

forskningsöversikt. Stockholm: Skolverket. 2001. Sid. 14 
23

 Limberg, Louise & Hultgren, Frances & Jarneving, Bo. 2001. Sid. 24f 
24
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hemsidor är välstrukturerade och snyggt konstruerade medan andra är sämre 

konstruerade och inte lika snygga, vilket såklart inte behöver betyda att det innehållsliga 

är sämre på något vis. Det kan snarare vara tvärtom, att den sämre sidan rent 

utseendemässigt kan vara den bästa sidan sett till innehåll och fakta.
25

 

 

Vidare betonas det att det allra viktigaste i elevernas undervisning är vilka krav det 

ställs på källkritik. Framgår det tydligt av läraren och av uppgiftskonstruktionen att det 

är något som förväntas av eleverna är det även enklare för dem att förhålla sig till det 

när de söker information själva.
26

 

 

5 Teoretiskt perspektiv 

I uppsatsens syfte presenteras det att ett av målen med arbetat är att genom intervjuer 

presentera hur verksamma lärare arbetar med ämnet källkritik i undervisningen. Vidare 

är även en inriktning att undersöka hur eleverna utifrån lärarnas upplägg tar till sig av 

undervisningen och förhåller sig till källkritik både i skolan och i vardagslivet. För att vi 

ska kunna analysera vårt material som vi får fram genom dessa intervjuer med lärare 

och elever ska vi förhålla oss till en läroplansteori.  

 

5.1 Läroplansteori 

 

Professor Göran Linde är den som vi tar vår utgångspunkt ifrån när det handlar om 

denna läroplansteori. Han beskriver läroplansteori som tre arenor där dessa tre arenor 

hjälper till att förklara hur undervisningen tar sitt uttryck, arenorna är formulerings-, 

transformerings- och realiseringsarenan.
27

 Arenorna kommer att presenteras längre ner, 

men övergripande handlar formuleringsarenan om styrdokumenten, 

transformeringsarenan om lärarens egna tolkningar, samt realiseringsarenan om själva 

undervisningen.
28

 Ingången i denna uppsats kommer här att i största hand handla om 

transformerings- och realiseringsarenan då vi vill få svar på hur källkritik arbetas med i 

undervisningen och hur det tas emot av eleverna.  

                                                 
25

 Björkman, Börje. Källkritik på internet? Ska de va’ nödvändigt?, I Historielärarnas förenings årsskrift 

1996/97. (red.) Lindberg, Hans. Bromma: Historielärarnas förening. 1997. Sid. 110  
26

 Björkman, Börje. 1997. Sid. 38f  
27

 Linde, Göran. Det ska ni veta – En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur. 2012. Sid. 8 
28

 Linde, Göran. 2012 Sid. 23, 55, 73 
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5.1.1 Formuleringsarenan 

 

Formuleringsarenan innefattar den del där läroplanen framskriver vad som ska beröras i 

undervisningen. Det är en mängd delar som sammanskrivs och lyfts upp där det är 

gemensamma mål för skolan, ämnesspecifika mål samt hur omfattande allt ska vara som 

tas upp i läroplanen och styrdokumenten. Läroplaner avspeglar ofta läroplansförfattarna 

och således i stor mån även hur samhället för tiden ser ut. Därför gör det att läroplaner 

förändras och det blir nytt material som lärare ska förhålla sig till vid en ny utgåva.
29

  

 

Det framgår att den kunskap som framhävs är framtagen ur en process. Vilket då tyder 

på att det är bearbetat och att det finns en grund, giltighet och att dess ursprung är känt 

för att få det som väsentligt material. Vidare betonas det även att materialet avspeglar 

det som berör hur vi bör vara, alltså att hur samhället ska organiseras och hur vi ska vara 

för att vara goda medborgare. Det finns ett fostransansvar i läroplanen som vill peka på 

andra aspekter än bara kunskap inom ämnena. Det finns även inslag i hur läraren ska 

förhålla sig till elever. Här belyses det hur eleverna ska mötas och hur de ska 

undervisas. Det stämmer ofta överens med det som framgår ur värdegrunden att var och 

en av eleverna ska bemötas med demokratiska värderingar så de själva ska få dessa 

inslag till sitt eget sätt att vara.
30

  

 

5.1.2 Transformeringsarenan 

 

Transformeringsarenan innefattar den del där läraren gör sin egen tolkning av 

styrdokument och läroplan som sedan ska mynna ut i en undervisning. Däremot görs det 

olika tolkningar av läroplanen beroende på en mängd olika faktorer vilket då påverkar 

att undervisningen kan tendera att se olika ut beroende på dess tolkning. Detta gör att 

läroplanen inte styr allt utan dessa faktorer speglar också in i planering och utformning 

av undervisningen.
31

  

 

En faktor som tas upp är att samhällets sociala sammansättning i området avspeglas i 

undervisningen, hur närsamhället då fungerar påverkar undervisningen i hur läraren 

                                                 
29
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31
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förhåller sig till eleverna som exempel.
32

 Ett annat område som är av stor vikt är det 

material som läraren har att förfoga över. Här framgår det att läroböcker och 

arbetsuppgifter också påverkar hur läraren förhåller sig till vilket innehåll som ska vara i 

undervisningen och att det är detta material som i stor mån i många fall styr hur olika 

områden behandlas. Vidare är lärarens egen bakgrund av stor vikt när denne tolkar 

läroplanen. Utefter sina egna värderingar gör varje lärare sin tolkning av läroplanen 

vilket även är bidragande till hur undervisningen kan tendera att ta olika skepnader.
33

  

 

Andra faktorer förutom de större mer omfattande inverkansområden som nämnts är 

även de ramfaktorer som påverkar tolkningen av läroplanen. Dessa yttre faktorer speglar 

områden som antal elever, utrustning och lokaler som perspektiv att även förhålla sig 

till när planeringen görs av lektioner.
34

  

 

Slutligen lyfts en stor bidragande orsak till hur tolkningen sker och det är den ökade 

valfrihet som har framkommit på senare tid. Denna frihet tar sin utgångspunkt ur den 

decentralisering som har framkommit på senare tid vad beträffar utbildning. Från att 

under 80-talet och in på 90-talet ha varit en centralistisk hållning i skolan där en 

likvärdig utbildning oavsett samhälle främjades, så gick det härefter mot en friare syn på 

utbildning där den decentraliserade skolan tog starkare plats. Detta ledde till att en större 

tolkningsmöjlighet hos lärarna infanns sig då det inte var samma starka styrning i vad 

som skulle infinnas i undervisningen.
35

  

 

5.1.3 Realiseringsarenan 

 

I realiseringsarenan sker verkställandet av planeringen som har utformats ur det urval 

som görs i transformeringsarenan. Nu blir planeringen realitet och i klassrummet 

innefattas förutom utformandet av undervisningen också elevernas verksamhet och 

deras mottagande av lektionsinnehållet som sker i interaktion med läraren. Den 

interaktion som sker mellan lärare och elever i undervisningen tenderar till att vara styrd 

utifrån planeringen. Läraren har i stor mån en föreställning om hur samtalen ska 

                                                 
32
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utformas och ställer ofta frågor som det redan finns svar på vilket gör att lektionerna 

kan bli enformiga.
36

 Detta samtal mellan lärare och elever kan göra att planeringen 

förändras under tid eftersom kommunikationen kan ta oväntade vändningar som gör att 

andra inslag berörs i undervisningen än det planerade.
37

 Här blir det väsentligt att belysa 

de ramar som finns i undervisningen där framförallt tiden som är avsatt för 

undervisningen spelar stor roll. Då interaktionen mellan lärare och elever kan variera 

gör det att lektionen kan påverkas och inte få den utformning som var avsatt i 

planeringen.
38

  

 

Detta ligger i linje med det som även framgår under transformeringsarenan där 

ramfaktorer även är av stor betydelse i utformandet av undervisningen då dessa också 

påverkar hur lektionerna tar sig i utformning. Dessa ramfaktorer kan påverka 

undervisningen så att det tänkta innehållet som var framarbetat utifrån läroplanen kan 

förändras och således göra att eleverna får till sig annan kunskap än den planerade.
39

 

 

6 Metod 

Metodkapitlet innefattar de delar som vi har förhållit oss till vid vår undersökning. Här 

presenteras hur vi genomfört insamling och bearbetning av empiri, de etiska 

överväganden vi gjort samt vårt urval.  

 

6.1 Kvalitativ metod 

I denna uppsats har vi använt en kvalitativ forskningsmetod som grund för 

undersökningen då vi har analyserat ett material hämtat ur intervjuer. Meningen med 

denna uppsats har varit att förstå hur elever och lärare förhåller sig till källkritik och hur 

detta tillämpas och då förefaller en mer analyserande forskningsmetod lämpligare än en 

kvantitativ.  

 

Kvalitativ forskningsmetod innebär att fokus ligger i tolkning av ord, intervjusvar eller 

texter, snarare än i kvantitet eller siffror. Vidare handlar kvalitativ forskning om att 

förstå en social verksamhet genom tolkning av insamlad data och att svaren finns i hur 
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olika människor uppfattar sin verklighet utifrån den kontext de befinner sig i. Det finns 

alltså inte ett rätt svar, utan svaret kan vara föränderligt beroende av yttre kontext och 

miljö.
40

 Föreliggande undersökning behandlar intervjumaterial och det intressanta ligger 

i vad lärare och elever tycker om källkritik och hur de uppfattar det i undervisningen. 

Den kvalitativa studien blir alltså analys och diskussion samt presentationen av de 

resultat vi finner ur samtalet med lärare och elever. 

 

6.1.1 Intervju 

 

Att använda sig av kvalitativ intervjumetod innebär att intervjun fortgår förhållandevis 

fritt och utan något givet schema. Det är inte ovanligt att intervjupersonerna tar över och 

intervjuaren blir passiv och låter intervjupersonerna leda intervjun, eftersom intervjun i 

grunden ska vara fri. En viktig del av den kvalitativa intervjumetoden är att låta den 

intervjuade spekulera och sväva mellan olika ämnen på grund av att intervjumaterialet 

ska bestå av vad den intervjuade personen anser vara relevant inom olika områden. När 

materialet sedan ska analyseras och bearbetas är det trots allt en analys av vad olika 

personer säger och vad de uttrycker som är intressant och därav ska de låtas tycka och 

tänka fritt så att deras åsikter verkligen framgår.
41

 

 

Denna studie har tillämpat en intervjumetod som kallas semistrukturerad intervjumetod 

och vi har valt den på grund av att vi vill att intervjupersonerna ska kunna leda samtalet 

och på så vis kunna få ut så mycket av intervjuerna som möjligt. Det intressanta är, som 

vi tidigare påpekat, vad lärare och elever har att säga, i och med det föreföll 

semistrukturerade intervjuer vara bästa alternativet.  

 

Semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har ett förberett underlag för intervjun 

för att i viss mån kunna leda intervjupersonen och för att underlätta för intervjuaren. Det 

finns ingen självklar mall för en sådan intervjuguide utan den kan se ganska olik ut 

beroende på vilken typ av underlag intervjuaren vill ha. Intervjuguiden kan bestå av på 

förhand konstruerade frågor eller teman att diskutera, oavsett vilken typ av material som 

används är tanken att detta ska ge intervjun en karaktär som hjälper intervjuaren att få 

svar på sina frågeställningar. Det är dock viktigt att intervjun blir semistrukturerad och 
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inte strukturerad, diskussionsfriheten måste alltså finnas kvar i viss mån. Det finns 

heller inga krav på att intervjuguiden ska följas uppifrån och ned eller att allt som finns 

med i intervjuguiden ska behandlas, utan här finns stor frihet. Semistrukturerade 

intervjuer är också att föredra om fältarbetet genomförs av fler än en forskare eftersom 

att det finns något att utgå ifrån i semistrukturerade intervjuer vilket hjälper till att få 

intervjuerna någorlunda likvärdiga och att svaren kan relateras till varandra.
42

 

 

I denna uppsats har som sagt undersökningen utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod 

och således har även den kvalitativa metoden präglat vår insamling av empiri. Vi har 

använt oss av en semistrukturerad intervjumetod eftersom vi anser det vara lite enklare. 

Det beror delvis på att vi är två stycken och att det med struktur är lättare för oss båda 

att följa samma spår och att intervjuerna vi genomför får svar på samma frågor och kan 

sammanställa resultatet. Vi har även valt att skapa två olika intervjuguider, en för 

intervjuer med lärare och en för intervjuer med elever. Anledningen är att vi anser oss 

behöva detta för att kunna besvara våra frågeställningar, eftersom frågeställningarna har 

lite olika karaktär och inriktning.  

 

6.1.2 Gruppintervjuer 

 

Intervjuer i gruppform med ett tydligt fokus brukar benämnas som fokusgrupper och 

innebär att forskaren genomför intervjun i grupp om ett par personer. Det finns även en 

distinktion mellan vad som kallas fokusgrupper och vad som kallas vanliga 

gruppintervjuer. Dels ligger en skillnad i att en fokusgrupp oftast är intresserad av ett 

visst område, medan gruppintervjuerna behandlar flera områden och frågeställningar. 

En andra skillnad är att i fokusgruppen vill forskaren även titta på samspelet mellan 

individerna, alltså hur den ena reagerar på den andras svar och vice versa.
43

 

 

Intervjuerna med elever i denna undersökning skedde i form av gruppintervjuer snarare 

än i fokusgrupper, eftersom vi inte har något speciellt fokus utan intervjuerna har 

behandlat flera områden. 
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6.1.3 Inspelning och transkribering 

 

Att spela in intervjun är att föredra i kvalitativ intervjumetod eftersom forskaren i fråga 

vill analysera såväl svaren på frågorna som hur intervjupersonerna svarar. Detta kan bli 

problematiskt om forskaren måste anteckna fortlöpande genom intervjun och på så vis 

inte kan vara lika uppmärksam. En förutsättning för att kunna spela in intervjun är att 

personen/personerna som ska intervjuas går med på att intervjun spelas in. Vissa 

personer kan känna obehag över att deras svar sparas och det är därför viktigt att fråga 

om det går bra att spela in eller inte.
44

 

 

Att transkribera intervjuer innebär att forskaren skriver ut den inspelade empirin på 

papper, så att intervjun även finns i textform. Det är viktigt att skriva av ordagrant vad 

som sägs under intervjun eftersom forskaren vill kunna analysera inte bara svaren utan 

även uttryck med mera.  

 

6.2 Forskningsetik  

Forskning är en viktig del i samhällets utveckling och därför finns det också krav på att 

forskning ska bedrivas inom olika områden med väsentliga frågor. Detta krav på 

forskning kallas forskningskravet och ska alltså bidra till att samhället utvecklas. Det 

finns dock krav som reglerar forskning och som skyddar de individer som deltar i 

forskningen från fysisk eller psykisk skada, eller att någon information om dem 

alternativt vad de sagt går att identifiera etcetera. Detta krav kallas individskyddskravet 

och är något alla forskare eller studenter måste ta i beaktning innan en undersökning tar 

vid, alltså måste forskaren ställa sig frågan; hur ska undersökningen bedrivas så att 

individerna som deltar inte kommer till skada.
45

 I denna studie har vi i samband med 

intervjuerna förklarat för deltagarna vilka de olika etiska principerna är och vad de 

innebär. Deltagarna fick sedan ta ställning till huruvida de ville delta eller ej innan 

intervjuerna började. Individskyddskravet brukar utgå ifrån fyra huvudområden eller 

fyra huvudkrav som forskaren ska ta hänsyn till, dessa presenteras nedan. 
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Det första kravet är informationskravet vilket i kort innebär att de som deltar i 

forskningen ska veta vad forskningen handlar om och på vilka villkor de deltar. 

Deltagarna ska även informeras om att deltagande är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta och tacka nej till deltagande. Alla aspekter som på något sätt kan påverka 

individens vilja eller icke vilja delta måste förtäljas innan undersökning påbörjas.
46

 

 

Det andra kravet är samtyckeskravet och det innebär att deltagarna i undersökningen 

själva bestämmer huruvida de vill delta eller ej.
47

 

 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innebär att deltagarna i undersökningen 

ska vara anonyma så att eventuell känslig information inte går att spåra till någon av 

deltagarna. Detta gäller i alla delar av forskningsprocessen, alltså från skrivande till 

redovisning.
48

 När intervjusvaren presenteras i denna uppsats har vi namngett lärare och 

elevgrupper med en siffra samt om de är lärare eller elever, till exempel benömns första 

läraren som ”lärare 1” och så vidare. Detta för att lärare och elever ska förbli anonyma i 

uppsatsen. 

 

Det sista kravet är nyttjandekravet som handlar om att informationen som kommit fram 

ur undersökningarna används till det ändamål som informationen tagits fram för. 

Informationen ska alltså inte säljas eller utlämnas till personer som inte är med i en 

forskningsgrupp eller bedriver annan forskning där denna information kan vara 

användbar. Viktigt är att om informationen vidarebefordras måste mottagaren av 

information förhålla sig till konfidentialitetskravet på samma vis som 

ursprungsforskaren.
49

 

 

6.3 Urval 

I föreliggande undersökning har vi intervjuat såväl lärare som elever verksamma i 

gymnasieskolan. Urval av elever baserades på ett par olika kriterier, att eleverna 

studerade på gymnasiet och hade läst minst en historiekurs. Utifrån dessa kriterier har vi 

valt att rikta in oss på elever i årskurs 3 eftersom de flesta då har läst historia samt att de 

har genomgått nästan hela sin skolgång. När det gäller urval av lärare var kriteriet att de 
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undervisar i historia och är verksamma på gymnasiet. Undersökningen utgår ifrån elever 

och lärare ifrån två olika skolor i sydöstra Sverige. Valet av skolor baseras på vårt 

kontaktnät då vi fann detta vara den enklaste och snabbaste vägen att gå med tanke på 

den relativt korta undersökningsperiod vi har till förfogande. Närheten till skolorna 

spelade också stor roll. 

 

6.4 Tematisk analys  

Tematisk analys bygger på att analysen struktureras utefter olika teman som författaren 

finner utifrån intervjusvaren. På detta vis blir det sedan enklare för forskaren att föra in 

de olika teman som skapats ur intervjusvaren och på ett tydligt sätt kunna strukturera 

upp dessa teman i uppsatsen.
50

 I dennna uppsats har tematiseringen skett utifrån 

intervjuguiderna och utgångspunkten har varit frågorna i intervjuguiderna kring vilka 

teman har gått att urskilja. Dessa teman eller frågeställningar utgör även strukturen för 

vårt resultat där innehållet i dessa teman presenteras.   

 

6.5 Genomförande  

Vi har i denna undersökning arbetat med kvalitativ intervjumetod och utgått ifrån 

semistrukturerade intervjuer. Efter mailkontakt med lärare fick vi möjlighet att besöka 

två skolor i sydöstra Sverige för att genomföra intervjuerna. Väl ute på skolorna 

genomfördes intervjuerna först med lärare och därefter med elever. Lärarna intervjuades 

individuellt och eleverna intervjuades i grupper om 3-4 elever. Intervjuerna spelades in 

via mobiltelefon så att vi slapp anteckna under tiden. Under intervjuerna lät vi såväl 

lärare som elever driva diskussionen i den mån det gick utifrån bestämda teman i våra 

intervjuguider. Det blev dock som så att vi fick ställa ganska mycket frågor då det vid 

vissa frågor aldrig blev någon riktig diskussion. Vi gjorde en uppdelning av 

arbetsansvar och hade ansvar för varsin skola, på vilken vi ledde intervjuerna och även 

behandlade intervjumaterialet. Intervjumaterialet transkriberades ordagrant och 

behandlades sedan i uppsatsens resultatdel, där alla intervjusvaren sammanställdes.  

 

6.6 Metoddiskussion 

Vi anser att kvalitativ metod har varit den mest lämpade för denna undersökning 

eftersom intresset låg i vad lärare och elever tyckte och tänkte om källkritik i ett öppet 
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samtal. Att använda intervju istället för enkäter fann vi mer lämpligt då vi fick ett större 

djup i svaren och kunde på så vis göra djupare analyser. En kvantitativ studie fann vi 

också svårt att göra med tanke på tiden vi hade att tillgå, vilket inneburit att vi inte fått 

in den mängd vi anser krävs för att göra en kvantitativ studie rättvisa. Vi fann också att 

våra intervjuguider hjälpte oss i intervjusituationen och vi tycker att de svar vi samlat in 

besvarar de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen.  

 

I efterhand kan vi dock ställa oss kritiska till hur vi hanterade mailkontakten med 

lärarna och att vi inte fick ut mail med förfrågan om möjlighet till intervju förrän efter 

jullovet. Vi inser i efterhand att dessa mail borde ha skickats betydligt tidigare, redan 

innan jul eftersom lärarna inte var tillbaka i skolverksamhet förrän vecka 2, då vi redan 

var halvvägs in i uppsatsskrivandet. Det kanske hade varit enklare att få tag på lärare 

och elever om mailen hade kommit ut i tid och vi hade möjligtvis kunnat samla in ett 

större empiri på så vis. Nu blev det så att svaren kom in väldigt sent och vi hade mindre 

möjlighet att söka nya kontakter för eventuellt deltagande till vår undersökning.  

 

7 Resultat 

I resultat presenteras intervjusvaren vi fått från våra intervjuer. Resultatet är uppdelat i 

två större teman, lärare och elever. Under dessa rubriker återfinns mindre teman som vi 

funnit utefter svaren.  

 

7.1 Lärare 

I detta avsnitt presenteras svaren från intervjuer med lärare. Intervjuerna skedde 

individuellt och svaren från lärarna refereras i texten till lärare 1-3.  

 

7.1.1 Vad är källkritik och är det viktigt? 

 

Lärarna som vi intervjuat i denna studie beskriver källkritik på ett liknande sätt. Det 

handlar om att inte lita på informationen direkt när man ser den, utan att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till informationsflödet. Lärarna beskriver källkritik som en ständig 

process och de är som sagt ganska eniga i sina svar. 
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Ja men det handlar väl om att få ett tänk kring allt det informationsflöde vi har, att det gäller 

att ha förståelse för att det kanske inte alltid är den sanna bilden som informeras, utan det 

kan se olika ut och det gäller att förstå det. Att man är lite kritisk och inte väljer att tro på 

allting i första stund. (Lärare 1) 

 

Lärarna i denna studie är fullt medvetna om det informationsflöde som ständigt 

cirkulerar i olika miljöer och att det gäller att inte lita till första bästa källa. Vidare 

menar de att det också är viktigt att sätta informationsskaparen under luppen för 

granskning. ”[…] man ska vara skeptisk i vad vem som skriver tidningarna och läser 

man utländska tidningar vinklar dom och vart i världen har tidningen publicerats, är det 

västerländskt perspektiv och så vidare. (Lärare 2)”  

 

Lärarna verkar vara väl medvetna om vad källkritik är och lyfter gemensamma drag 

rörande källkritik samtidigt som de lyfter andra typer av sammanhang där källkritik är 

väsentligt. Två av lärarna exemplifierar utifrån vardagssituationer där källkritik enligt 

dem är av vikt. En lärare berättade om en incident rörande skolmaten och sa såhär: 

 

Det gick nu ett rykte här på skolan att all skolmat, allt kött var ifrån Danmark och all 

kyckling kom ifrån Thailand och jag tänkte det, hoppas det inte stämmer. Men jag ringde i 

alla fall till kostchefen i kommunen, eller mailade kostchefen och frågade och fick svar 

direkt då att det inte stämde. (Lärare 3) 

 

Den andra läraren nämner också en vardagssituation som exempel när det gäller att vara 

källkrisk till den information som ofta finns i vardagen. Här pekar läraren på hur 

felaktigheter lätt kan skapas i olika sammanhang och hur viktigt det är att i detta fall gå 

till primärkällan. 

 

Man ska inte lyssna på vad någon kompis säger att provet är flyttat, då ska man kanske inte 

tro på kompisen utan man går då istället till primärkällan som är läraren för han vet ju när 

provet är och det ska vara och inte lita på andrahandskällan, jag brukar ta sådana exempel 

att man ska helt enkelt vara skeptisk och inte lita på någon. ( Lärare 2) 

 

Det blir i detta sammanhang tydligt att lärarna ser andra funktioner för källkritik än det 

traditionella granskandet av informationskällor. Dessa två exempel visar att källkritik 

kan vara viktigt även i vardagliga situationer i såväl arbets-, skol- och vardagsmiljö. 

Sammanfattningsvis har vi sett att lärarna anser källkritik vara ett stort begrepp och som 

innefattar flera delar. 

 

På frågan om hur viktigt de anser att källkritik är och i vilka sammanhang de anser 

källkritik vara av vikt blir svaren samstämmiga. Lärarna menar att källkritik är väldigt 
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viktigt samt att själva kunskapen att göra en kritisk granskning eller att källkritiskt 

granska ett objekt är viktigt i hela livet. Vidare menar de att ett källkritiskt perspektiv är 

viktigt i alla sammanhang, oavsett vad man hör, ser eller läser. Detta går även att utläsa 

ur citaten ovan där flera olika situationer lyfts upp som visar att källkritik är viktigt i 

flera olika kontexter och inte bara i skolans examinerande uppgifter. 

 

7.1.2 Källkritik i undervisningen 

 

I detta avsnitt presenteras hur lärare säger sig arbeta med källkritik i undervisning. 

Avsnittet är indelad i ytterligare underrubriker för att få en tydlig struktur.  

 

7.1.2.1 Arbetssätt 

 

”när jag startar upp historia 1b så börjar vi att göra ett källkritiskt avsnitt och sen så har 

vi källkritik som en röd tråd genom kursen med dom uppgifter dom gör.” (Lärare 3)  

 

Detta citat sammanfattar ganska väl vad lärarna sa angående arbetssättet med källkritik. 

De arbetade med källkritik som eget område i början av kuren/kurserna för att ge 

eleverna kunskapen att göra en källkritisk analys av de material de kommer i kontakt 

med. Detta följs sedan upp i olika arbeten där källkritiska analyser ska utföras och att 

även källkritiken ska gå som en röd tråd genom hela kursen. Nedanstående citat styrker 

att källkritik ska vara ett arbetsområde som ständigt arbetas med genom kursen efter det 

att området blivit presenterat. 

 

Nästan alltid integrerat i någonting annat, rapportskrivningar är en väldigt viktig del, i 

historiemoment och så har jag ofta med en fråga kring källkritik så det är inte ett eget 

område utan det är en del i andra områden. (Lärare 2) 

 

Utifrån ovanstående citat lyfter även en annan lärare att källkritik ska ha en stor roll i 

undervisningen. Läraren konkretiserar förljande när källkritkens roll i historiaämnet 

behandlas. 

 

 

 

 

 



  
 

23 

Om jag tänker då historia 1b som är den första kursen som man på samhällsprogrammet, 

NA-programmet då läser, så fick vi information om när vi var uppe på såhär dag med 

historieundervisning att man skulle ha cirka 25 % källkritik. Då var det, hette han Lars 

Eliasson, som har varit med och utformat då som höll i detta. Nej, Per Eliasson heter han. 

Han sa det och det har jag faktiskt tagit lite som måttstock. (Lärare 3) 

 

I intervjuerna vi har gjort framkommer det att lärarna jobbar väldigt mycket med 

källkritik, något som uppenbarligen också är tanken i historieämnet. I det sista citatet 

ovan framgår det att en av de som skrivit ämnesplanen menar att hela 25 % av den 

totala undervisningen i historia ska bestå av källkritik och det syns i svaren från lärarna 

att även de tolkat det på det sättet, vilket även pekar på deras gemensamma syn på 

källkritik.   

 

I intervjun framkom även mer konkreta exempel på hur lärarna arbetade med källkritik. 

Alla lärarna arbetade med de källkritiska kriterierna, som vi har lyft fram i bakgrunden, 

men de arbetar på lite olika sätt med dessa. En av lärarna beskriver en mall som hen 

använder i undervisningen som pedagogiskt stöd åt eleverna, något de ska förhålla sig 

till i arbetet med källkritik i alla typer av uppgifter.  

 

Jag tror att när ni intervjuar eleverna så kommer ni säkert få höra att de nämner min hand 

jag har en hand som vi har som exempel där de utgår ifrån de olika kriterier som de alltid 

ska använda när de gör källkritisk analys av sitt material där närhet, tid, beroende med mera 

är med. (Lärare 2) 

 

Detta var ett av arbetssätten för att förtydliga vad källkritik är och för att ge eleverna ett 

stöd i deras arbetsgång gällande informationshantering etcetera. Detta pedagogiska 

tillvägagångssätt var denna lärare ensam om men de andra hade andra arbetsstätt som de 

hade utformat för att passa deras undervisning. En utav lärarna jobbade istället med att 

låta eleverna skapa sina egna källor och på så vi jobba mot förstahandskällor. 

 

1-kursen är väl mer att dom ska få ett tänk kring att man ska försöka använda så, asså vissa 

källor då för vissa typer av frågor och där försöker jag ju få dom att jobba lite med 

intervjuer, att man går till en förstahandskälla, kanske en äldre släkting berättar om sin 

historia och så försöker man sedan jobba med en annan historisk person och då får man 

jobba med andra typer utav källor för att ta reda på den personens liv. (Lärare 1) 

 

Även att lärarna arbetar med olika uppgifter och har lite olika upplägg märks det att 

lärarna jobbar mycket och på kreativa sätt med undervisningen av källkritik där 

information ska ställas mot de källkritiska begrepp som alla lärarna beskrivit att de 

introducerar.  
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Det framkom även i intervjun att lärarna tenderar att anpassa sin undervisning beroende 

på vilken klass det är och dess kunskap. En av lärarna nämner till exempel att det delvis 

beror på läroplanen och vad det står där gällande anpassning av undervisningen. 

 

”Man anpassar sig, man ska ju anpassa sig program för det är ju olika programmål men jag 

har ju bara haft samhällsprogrammet i historia 1b. Men jag har ändå gjort olika.” (Lärare 3)  

 

Här ser vi då att i alla fall denna läraren förhåller sig till eleverna utifrån deras kunskap 

och hur klassen är uppbyggd för att undervisningen med källkritik ska passa den klass 

som undervisningen sker i. 

 

7.1.2.2 Svårigheter i undervisningen 

 

Lärarna är överens om att det finns en del svårigheter i arbetet med källkritik, både 

praktiska förutsättningar och kunskapsrelaterade. En av lärarna beskriver det såhär: 

 

Jag tycker det är jättesvårt att få eleverna att dom förstår inte alltid att det finns flera 

sanningar. Dom säger att det står ju där så det är ju sant. Dom förstår inte alltid att motivet 

bakom en text kan vara många och det har dom svårt för. (Lärare 2) 

 

En annan lärare uttrycker också svårigheter i undervisningen men här handlar det 

snarare om att elevern finner det svårt med deras begreppshantering där eleverna har 

svårt att hantera de olika källkritiska begreppen.  

 

Ja, eleverna tror sig vara jätteduktiga på källkritik, men alltså såhär med tendens och sånt, 

asså dom kan inte sätta begreppen på det. Sen kan de ha ett visst resonemang. De är lite 

osäkra på vissa källor, att vissa källor är bättre än andra och så och är att föredra. (Lärare 3) 

 

Gemensamt med dessa två beskrivningar är brister i de teoretiska kunskaperna hos 

eleverna och att de inte riktigt kan greppa vad källkritik innebär. De vet ungefär vad de 

ska göra men inte riktigt hur de ska angripa vissa områden på rätt sätt och utifrån det 

första citatet inte riktigt förstår sig på subjektivitet kontra objektivitet. När det blir för 

abstrakt och inte så konkret har eleverna problem med förståelsen för detta.  

 

En av lärarna nämnde också problematik utifrån praktiska förutsättningar. Här handlar 

det om ramfaktorer som att det inte finns arkivmaterial att tillgå i närområdet vilket gör 

att denna del i undervisningen blir svår.  
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Svårigheten tycker jag är lite närheten till, eeh, arkiv till exempel för vår del, att det alltid är 

förknippat med, ska man ner till Lund till exempel ja då är det en heldag man får rådda 

istället för att  […] kan ju vi tänka liksom tänk om vi bodde i en större stad vad mycket mer 

det finns. Men sen är det ju som så att det finns ju mycket här också men man är ju, tiden är 

lite svår att få ihop. Man känner att man har inte allting lika serverat här som man till 

exempel har i en storstad, tänk till exempel Stockholm och levande historia där uppe till 

exempel med alla deras föreläsningar och sånt som dom kan erbjuda inom olika områden. 

Det är ju inte riktigt nåbart för oss på landsbygden. (Lärare 1) 

 

Det finns alltså även en problematik i möjligheter att titta på riktiga historiska källor och 

att källkritiskt granska dem. Läraren menar att det är svårt att förverkliga historiska 

källor om inte eleverna möter källorna i fysisk form i undervisningen.  

 

7.1.2.3 Lärare uppskattning av elevers källkritiska förmåga 

 

Vad lärarna tar upp som gemensamt kring elevernas kunskapsnivå inom källkritik visar 

att detta är något som är bristfälligt. Däremot samstämmer inte två av lärarnas 

uppskattning om huruvida eleverna idag är bättre eller sämre än tidigare årgångar och 

med tanke på att källkritik tydligare står utskrivet i dagens läroplan än i dess 

föregångare.  

 

Ja källkritik har de alltid varit dåliga på men även allmänbildningen har blivit sämre. Men 

jag tror det kan ha lite att göra med att kursmålen är högre ställda nu för att klara målen det 

krävs mer av eleverna så det är tuffare. (Lärare 2) 

 

Denna lärare anser att kunskapsnivån kring källkritik har sjunkit och att dagens 

ungdomar generellt sätt besitter lägre kunskapsnivå. Läraren påpekar dock att anledning 

kan vara nya kunskapsmål med högre ställda krav på just källkritik än vad det tidigare 

varit. Känslan kring att elevernas kunskaper blir sämre delas dock inte av alla lärare, i 

ett fall hävdas motsatsen då läraren på frågan om kunskapen är på uppåtgång svarar; ” 

Ja, samtidigt som… Ja det är på uppåtgång.”(Lärare 3) Vidare menar läraren att hen tror 

det kan bero på att i och med ämnesplanens fokus på källkritik så finns det nu mycket 

mer information och övningar att tillgå som stöd i undervisningen via internet, vilket 

gör att eleverna kan utvecklas.  

 

Lärarna vittnar också om bristande förståelse från eleverna i vissa aspekter av 

källkritiken (se under rubrik 7.1.2.2). Eleverna verkar inte förstå att det finns olika 

sanningar och att beroende av vem som skrivit eller sagt någonting kan informationen 

skiljas åt utan att vara felaktig. Det har också nämnts att eleverna har svårt att särskilja 
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olika begrepp och att använda begrepp i källkritiska analyser etcetera. Detta tyder också 

på en bristande kunskap inom källkritiken. Eleverna har också vissa problem med att 

förstå varför källkritik är viktigt och vad det ska användas till, vilket konkretiseras i 

citatet nedan.  

 

”Jag upplever att det är svårt att få eleverna att förstå att det här är viktigt. Det här behöver 

de utveckla för dom tror sig redan vara jätteduktiga på det.” (Lärare 3) 

 

Problematiken ligger här i att eleverna som framkommit i intervjuerna har en övertro på 

sig själva vilket kan påverka undervisningen med att de inte tar området källkritk på lika 

stort allvar. 

 

7.2 Elever 

 

I detta avsnitt kommer svaren från elevintervjuerna redovisas. Eleverna intervjuades i 

grupper om 3-4 personer och citaten nedan refereras till gruppen i vilken citatet är sagt. 

Grupperna benämns med elevgrupp 1-5. 

 

7.2.1 Vad är källkritik och är det viktigt? 

 

Eleverna svarar väldigt lika när vi frågade hur de skulle definiera källkritik och vad 

källkritik innebär för dem. I stort sett alla grupper sa att man inte ska lita på första bästa 

källa utan att man ska tänka lite på vad man ser och hör. Ett exempel på svar följer 

nedan. 

 

Enkelt kan man väl säga att ta inte det första bästa, tänk lite mer på vad du använder, vart 

det kommer ifrån, vem som har skrivit det. Det kan ju som sagt vara vem som helst och vad 

som helst egentligen. Särskilt på internet, det har ju alla tillgång till. Böcker är väldigt 

mycket lättare att kontrollera. (Elevgrupp 2) 

 

Detta citat sammanfattar vad eleverna lyfter som viktiga delar i begreppet källkritik. 

Vidare pratade alla om vikten av att identifiera upphovsmakaren och om 

upphovsmakaren har skrivit texten i något speciellt syfte. De menar också att källkritik 

kan innebära att det man läser är sanning och korrekt fakta. ”Att man ska, att det man 

skriver ska va sant och… att det ska va, vad ska man säga, riktig fakta. Så det ska inte 

vara något påhittat helt enkelt.”(Elevgrupp 1) Detta innebär att källkritiken i viss mån är 

inriktad mot skolan och att källkritik innebär att det fakta eleven hämtar till sina arbeten 
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ska vara sann, så att deras egna texter i förlängningen också ska bli korrekta.  

Ytterligare exempel som belyser att eleverna menar att källkritik innebär att det gäller 

att se till att informationen är korrekt är följande citat: 

 

Kritiskt granskande .. man tänker till innan man använder information kanske att stämmer 

det här verkligen och sen liksom värderar det och på så sätt. (Elevgrupp 4) 

 

Det vi kan se är att eleverna kort och gott menar att källkritik innebär att ta reda på om 

något är sant eller inte innan de använder informationen. Det går att se en tendens till att 

eleverna sammankopplar källkritik med skolarbeten i första hand och att det inte finns 

något fokus på området utanför skolan. 

 

På frågan om varför källkritik är viktigt svarar eleverna samstämmigt och menar att det 

handlar även här mycket om att få rätt information, alltså sann information. Eleverna 

lyfter här flöjande:  

 

Ja det är väldigt viktigt med källkritik det är ju typ det första du kollar när du kollar ett 

arbete så här vilka källor dom använt och då använder man själv källkritik och har man då 

använt Wikipedia så kanske man inte litar på arbetet fullt ut. (Elevgrupp 5) 

 

Citatet ovan visar att eleverna kopplar ihop källkritik väldigt mycket med skolarbeten 

och att det är inom skolvärlden som de första tankarna kring källkritik dyker upp. De 

menar att det viktiga med källkritik ligger i att skriva trovärdiga arbeten för att de ska 

klara av skolan. Dock kommer det även andra situationer på tal och en elev svarar; ”ja 

man får fel verklighetsbild liksom man får ju uppfattning blir ju helt förvriden om du 

har fel information eller nått”, vilket tyder på att det finns en uppfattning om att 

källkritik även är viktigt utanför skolan.  

 

Vidare diskuterade vi eventuella konsekvenser av att inte vara källkritisk, även här 

svarar eleverna ganska enigt och menar att de största konsekvenserna ligger i att skriva 

felaktig information i sina arbeten.  

 

Fel fakta, asså arbetet är ju till för att andra ska få, eeh, om man då skriver för att andra ska 

läsa det så är det ju till för att dom ska få korrekt fakta helt enkelt. Det blir ju inte så 

intressant om det dom läser, om dom läser ett arbete och så visar det sig att de inte vet vart 

faktan kommer ifrån. Då kan ju inte de lita på det man skrivit är sant ju, så därför är det ju,  

ja, eeh. (Elevgrupp 1) 
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Det blir som sagt ganska tydligt att elevernas första uppfattning om källkritik är att det 

är skolrelaterat, någonting man måste göra i skolan för att klara sig igenom skolgången. 

Därför lyfter de snarare skolsituationer före vardagssituationer vilket kan tyda på att de 

går misste om att vara kritiska till det de tar till sig i vardagen Eleverna är även 

samstämmiga om att det viktiga i det hela handlar om att få rätt information och att inte 

riskera att själv skriva fel. Även nedanstående citat visar på det framkommer en viss 

rädsla mot att ta till sig fel information när det handlar om skolrelaterade uppgifter. 

 

Om man har argumentation i skolan så får du ju fel fakta och då är du ju redan förlorade 

och då har du inte kunskapen egentligen och då blir man överkörd av någon annan. 

(Elevgrupp 2) 

 

 

7.2.2 Källkritik i undervisningen  

 

I intervjun frågade vi eleverna om hur de upplevde undervisningen kring källkritik och 

hur de arbetat med källkritik i skolan. De svar vi fick från eleverna var samstämmiga 

kring att de har någon form av genomgång kring källkritik som tema, där begrepp och 

hur man går till väga bearbetas. Sedan tillämpas källkritik i diverse uppgifter som en 

integrerad del där eleverna ska förhålla sig källkritiskt i någon form av diskussion eller 

analys. Det handlar om att ställa sig källkritisk till de olika källor som används i egna 

arbeten och därav blir det någon form av repetition av källkritik hela tiden. Arbetet med 

källkritik skiljer sig lite åt mellan de olika skolorna. På den ena skolan jobbar de med en 

mall som de går igenom och sedan har som stöd i sitt källkritiska arbete.  

 

Jag har blivit så här att från ettan så har man blivit inlärd att det här med handen från första 

dan i samhällskunskap så då var det ändå källkritik i början men då hade jag ju [lärarens 

namn] och han är väldigt noga med sin källkritik. (Elevgrupp 5) 

 

De lägger alltså grunden till allt arbete genom att jobba igenom en mall som sedan blir 

underlag till källkritik. Övningarna på denna skola bestod bland annat i att arbeta med 

bilder etcetera, eller som en elev uttryckte det; ” ja just det vi fick ju en bild att kolla på 

och då skulle vi skriva om det var en sekundärkälla eller primärkälla och skriva där 

också om begreppen.” (Elevgrupp 3)  

 

På den andra skolan sa eleverna att de arbetat med diverse uppgifter, men att dessa 

uppgifter främst låg i början av gymnasiegången, i årskurs 1 och i viss mån årskurs 2. 

En elev sa såhär. 
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Jo men det har vart några uppgifter som varit specifikt inriktade på det, det minns jag. 

Främst i historia, i de andra ämnena är det främst bara att glöm nu inte att vara källkritiska, 

då räcker det med en kommentar. Men där har vi nog haft en del uppgifter som inriktar sig 

på det, det tror jag. (Elevgrupp 2) 

 

Arbetssättet verkar skilja sig åt mellan de olika skolorna till viss del, men upplägget rent 

tidsmässigt verkar vara ungefär detsamma. I början av första kursen är det gemensamt 

för båda skolorna att de har ett tema med enbart källkritik där begreppen behandlas och 

att de efter detta tema mest behandlar källkritik i egna arbeten i form av reflektion kring 

källor.  

 

I intervjusvaren fann vi en annan likhet, att eleverna tycker de har tillräckligt med 

källkritik i undervisningen sett till mängd, men de önskade mer konkret undervisning 

kring begrepp och tillvägagångssätt. Detta på grund av att de uppfattade källkritik 

svårhanterligt på grund av att kunskaperna fallit i glömska. 

 

Men skulle vara bättre för alltid när man kommer till källkritiken på en rapport så är det 

alltid jobbigt för det tar lång tid att slutföra. ( Elevgrupp 3) 

 

Detta konkretiseras och problematiseras ytterligare i följande citat där det lyfts att 

eleverna är eniga om att källkritik är något som tydligat behandlas i början av kursen 

eller läsåret. 

 

Vi har ju haft lektioner om i princip bara källkritik, om varför man ska använda det och 

typiska sidor som man brukar använda och… så visst vi har ju hållt på med det. Men 

ingenting nu för att de flesta vet ju redan det. I 3:an bör man ju ändå veta det så att. Det 

gjorde man väl mer i 1:an och 2:an där vid, mer i 2:an. (Elevgrupp 1) 

 

Det verkar som sagt som att eleverna saknar tydligare genomgångar och mer konkret 

repetition av källkritiken för att kunna arbeta självständigt på ett lättare sätt. För nu är 

eleverna eniga om att den genomgång som sker i början hade behövts repeteteras 

succesivt för att de skulle kunna hantera källkritik på ett bättre sätt. 

 

7.2.3 Källkritik i skolan 

 

Vi frågade om elevernas sökvanor i skolan och om vilka källor eleverna använder i 

skolarbetet samt i vilka arbetssätt eleverna genomför någon form av 

informationssökning. Eleverna använder näst intill alltid internet och Google som första 
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sökverktyg och väldigt sällan skolans bibliotek till exempel. Eleverna lyfter enkelheten i 

att söka på internet kontra att gå till biblioteket som orsak till detta samt att det går 

mycket fortare att bara söka via datorn. De vanliga källorna som framkommer är 

Wikipedia, NE och andra träffar som ofta hamnar på första sidan vid sökning via 

Google. Eleverna menar att de dock använder böcker till gymnasiearbetet eftersom de 

anser böcker vara mer trovärdiga och granskade eller att det är mer tyngd i att använda 

böcker än internet.  

 

Största delen är ju Wikipedia om jag ska vara ärlig så är det ju faktiskt, det är ju lätt och  

Liksom det är bra sammanfattningar så det bra. (Elevgrupp 3) 

 

Citatet visar på att eleverna tenderar att använda det som förefaller vara enklast och går 

snabbast när de arbetar i skolan. Resultatet visar dock en tendens mot att eleverna i 

större arbeten, som de anser mer seriösa, väljer andra typer av källor än Wikipedia 

eftersom de anser Wikipedia vara lite mindre trovärdig. Det verkar pågå en kamp hos 

eleverna mellan enkelhet och trovärdighet beroende av vilken uppgift de jobbar med. 

 

Ja om arbeten är viktiga då använder mer NE men om det skulle vara något litet så då. 

(Elevgrupp 5) 

 

Eleverna värderar arbetets omfång och tyngd och väljer sedan tillvägagångssätt i 

hanterandet av källor. Är arbetet mindre väljer de den enklaste vägen i sökningen efter 

information, men ställs det större krav på eleverna tenderar de till att välja med omsorg 

när de hanterar källor. 

 

Tidigare stycken visar att eleverna använder internet i väldigt hög utsträckning när de 

söker information. Dock är eleverna tämligen överens om att i gymnasiearbetet är det ett 

större fokus på böcker och tryckta källor. På frågan om de använder biblioteket svarar 

en grupp att de oftast inte gör det, eller inte innan de började med gymnasiearbetet. Ett 

elevsvar var följande, ”Nej jag gjorde inte det innan utan det är mest gymnasiearbetet, 

annars så nej.” (Elevgrupp 1) 

 

7.2.4 Värdering av källor 

 

Det framkom olika tillvägagångssätt och eleverna tittade efter lite olika aspekter, dock 

var de också samstämmiga på en rad punkter. Alla letade efter upphovsman, om artikeln 
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verkade vinklad och om texten i sig verkade trovärdig, alltså de skummade igenom 

texten och fastslog om det kunde stämma eller inte. Därefter kunde texten dessutom 

ställas mot andra källors texter för att fastställa trovärdigheten.  

 

Ja det kan ju vara bra om man direkt ser vem som har skrivit det. Det är ju ett tecken på att 

det kan vara lite opålitligt om det inte ens står vem som har skrivit den liksom, då kan man 

ju börja undra liksom. Det är ju bra om man kan kolla upp personen. Ja, tid är ju också en 

grej. Det kan ju vara föråldrat om det inte står när informationen har kommit ifrån, då kan 

det ju vara gammal information man tittar på. Så det är väl viktigt. Man kan ju också kolla 

på vilka källor dom har använt liksom, man kan ju läsa information någonstans och så har 

ju dom tagit det från någonstans som inte är jättepålitligt. (Elevgrupp 2) 

 

Eleverna tittar efter de traditionella källkritiska delarna som författare, tid och så vidare 

men det framkommer också andra kriterier. Det framkommer bland annat att:  

 

Jag går väldigt mycket grafiskt jag vet att det är fel men jag kommer in på en sida som är 

jättebasic så blir jag såhär näää … ja det är typ ett varningstecken för mig att om sidan 

känns så här gammal och oprofessionell så är det ett varningstecken men det kanske är 

jättebra information men jag är oftast så att. (Elevgrupp 5) 

 

En elev gav detta svar på frågan hur de granskar källor. Trots att de förhåller sig till 

källkritiska begrepp använder de också andra kriterier, i detta fall utseendet på sidan för 

att avgöra källans relevans. Eleverna brukar även leta efter upphovsmannens 

källhänvisningar, främst när de använder sidan Wikipedia. Detta framkom i diskussion 

om Wikipedias relevans och syns i de två citaten nedan. 

 

”Jag brukar läsa igenom och så står det ju längst ner och om det inte står någon källa 

brukar jag inte ta den informationen[...]” (Elevgrupp 1) 

 

”De finns ju källor så de källhänvisar ju själva på sidan.” (Elevgrupp 3) 

 

Slutligen har vi kunnat se att eleverna gärna börjar sin sökning via Wikipedia för att 

sedan kontrollera den informationen med andra källor. Förefaller informationen från 

Wikipedia vara riktig återgår eleverna ofta till Wikipedia och skriver därifrån på grund 

av att den sidan är lätt att förstå språkligt och är ofta, enligt eleverna, bra sammanfattad. 
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7.2.5 Källkritik i vardagen 

 

I diskussion kring vardagssurfande framgick det att eleverna ansåg att man bör vara 

källkritisk mot den information som bemöts i olika forum, såväl på internet som i 

tidningar etcetera. Det verkar dock som att de ganska sällan är det. Det finns vissa svar 

som indikerar att eleverna till viss del ser källkritik som något väldigt skolrelaterat och 

något som snarare är till för informationssökning kring uppgifter och där det läggs vikt 

vid att fakta som söks fram är korrekt och pålitlig. En elev svarade bland annat att i ett 

resonemang kring om man är källkritisk i vardagen att, ” Det är för att man inte blir 

bedömd på det som man blir i skolan. Det är därför (Elevgrupp 2)”, vilket visar att det 

är ett medel för bedömningen och att man kopplar bort när man kommer hem. Detta 

styrks även av en annan elev som sa, ” går man in på aftonbladet så tror man ju nästa 

alltid på det man läser (Elevgrupp 1)”. Däremot om det är någon större händelse, ofta 

politisk eller frågor som berör många, kom det fram att eleverna kan vara källkritiska 

även utanför skolan. De ställer sig frågande till om informationen verkligen kan stämma 

och försöker kontrollera detta genom andra medier. Ett exempel på detta följer nedan. 

 

Ett exempel var ju, det var någon som skrev att Gustav Fridolin ville göra sverigeflaggan, 

svenska flaggan skulle bli massa olika, alltså att det var en massa olika flaggor i en och det 

var ju inte sant. Det var ju en sån sak som många bara shit , jag blev med sån att shit det där 

kan ju inte stämma det är ju sjukt ju och sen så kolla jag upp och då var det ju inte sant. 

(Elevgrupp 1) 

 

När det är något väldigt uppseendeväckande tenderar eleverna att vara källkritiska. Det 

var även en elev som svarade att hen ständigt var källkritisk vid granskande av sociala 

medier.  

 

Alltså jag är väldigt källkritisk på Twitter det är såhär hur enkelt som helst att bara skriva ut 

något och sen börjar folk retweetar det och sen är det sant så jag är väldigt källkritisk där 

för det är så himla enkelt att bara vrida grejer. (Elevgrupp 5) 

 

Svaren i intervjun skiljer sig lite mellan de olika eleverna, vissa ser sig själva som 

källkritiska och andra inte. Slutligen kan vi se en tendens som pekar på att eleverna ser 

problemen i att inte vara källkritiska i vardagslivet.  

 

Men många blir ju så sura och de hinner inte tänka på att det kanske inte är sant och är det 

någon som har gjort det där bara för att få likes eller få igång en diskussion eller någonting. 

Så just i sånna grejer då blir man ju källkritisk, i alla fall jag blir det. (Elevgrupp 1)  
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Detta citat visar att eleverna som sagt ser ett problem med att inte vara källkritisk i 

vardagslivet då många felaktigheter sprids och tros på, vilket kan skapa oro eller ilska. 

De är medvetna om att allting inte är sant men är oroliga över att alla andra inte verkar 

veta det. 

 

8 Analys 

Analysen kommer behandla relationen mellan de olika läroplansteoretiska arenorna som 

beskrivits i teoridelen. Alltså relationen mellan läroplan och lärarnas tolkning den 

samma samt relationen mellan lärarens planering och elevens uppfattning av 

undervisning.  

 

8.1 Transformeringsarenan 

Under denna rubrik diskuteras områden relaterade till transformeringsarenan. Den tar 

sin utgångspunkt i lärarens tolkning av läroplanen och det transformering som sker 

mellan det skrivna ordet i läroplanen och den faktiska undervisningen läraren planerar.  

 

8.1.1 Hur viktigt är källkritik? 

 

Linde menar att utifrån läroplanen gör lärarna individuella tolkningar av vad 

undervisningen ska innehålla. Dessa tolkningar kan påverkas av lärarens egna 

erfarenheter eller egenskaper, vilket i längden kan innebära väldigt olika tolkningar 

mellan olika lärare och personligheter.
51

 Däremot finner vi efter våra intervjuer att 

lärarna är eniga om att källkritik är en stor och viktig del av undervisningen. 

Intervjusvaren indikerar att lärarna anser källkritik vara ett stort och viktigt begrepp i 

flera avseenden, inte bara i skolan. Flera av lärarna nämner vardagsexempel i vilka ett 

källkritiskt förhållningssätt kan vara av vikt. Frågan är dock om denna information når 

eleverna, mer om detta i senare avsnitt. Vi har sett att lärare anser källkritik viktigt och 

en av anledningarna till detta kan vara att källkritik är väldigt tydligt framskrivet i 

formuleringsarenan, alltså i läroplanen som vi redogör för i bakgrunden i denna uppsats. 

I läroplanen står det väldigt tydligt i såväl generella styrdokument som i ämnesplanen i 

historia kring begreppet källkritik och vikten av att arbeta med det.
52

 En av lärarna 

                                                 
51

 Linde, Göran. 2012. Sid 24 
52

 Skolverket. 2011. Sid. 9f 
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nämner även att hen på en konferens med en av ämnesplanskonstruktörerna fått reda på 

att källkritiken ska vara ungefär en fjärdedel av innehållet i kursen 1b, vilket också visar 

på en stark koppling mellan läroplan och lärarens tolkning inom källkritiken. Vi kan se 

en tendens som visar att om något tydligt står utskrivet tenderar lärare att tolka det 

ungefär på samma sätt och undervisningen blir mer likvärdig.  

 

8.1.2 Ramfaktorer 

 

Lärarens tolkning av styrdokumenten baseras inte bara på läraren själv utan andra 

faktorer kan också spela in. Dessa faktorer benämner Linde som ramfaktorer och 

innebär allt ifrån tillgång och närhet till materiella förutsättningar. Det kan även 

innefatta antalet elever och lokalers utformning, men även vilka elever etcetera.
53

  

I intervjun framkom att närheten till arkiv är ett problem som försvårar arbetet med 

källkritik och om lärarna vill ta del av sådana källor måste resor anordnas vilket tar 

väldigt mycket extra tid. Samtidigt verkar båda skolorna ha goda förutsättningar för 

informationssökning, både via dator samt skolbibliotek. Likvärdig tillgång till datorer 

och bibliotek kan vara en av anledningarna till att eleverna får göra mycket egna arbeten 

och arbeta med informationssökning på egen hand där källkritik blir en integrerad del av 

arbetsprocessen. Det finns dock skillnader i tillvägagångssättet och framför allt i hur 

man arbetar med källkritik som enskilt område. Linde menar att det finns en stor frihet i 

tolkandet av läroplanen, tillsammans med det vi skrev tidigare rörande ramfaktorer och 

lärarens egenskaper förefaller det logiskt att planeringen blir annorlunda mellan olika 

lärare.
54

 Det finns fortfarande en pedagogisk frihet att genomföra de uppgifter den 

enskilda läraren vill, men ett tydligt styrdokument gör ändå att samma arbetsområden 

bearbetas.  

 

8.2 Realiseringsarenan 

Realiseringsarenan innefattar den faktiska undervisningen och i denna uppsats kommer 

svaren från eleverna att utgöra grunden för denna analys. Relationen mellan lärarnas 

planering och elevernas svar kommer också behandlas i den mån empirin tillåter det.  
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8.2.1 Interaktion mellan lärare och elever 

 

Interaktionen mellan elev och lärare speglar ofta den planering läraren på förhand 

konstruerat som underlag för undervisningen. Denna planering är ofta utformad så att 

den ligger till grund för de samtal och kontakter som sker mellan lärare och elever under 

lektionstid. Det finns dock tillfällen då dessa samtal och kontakter inte blir som 

planerade och ursprungsplaneringen måste ändras under lektionens gång. Detta kan 

innebära att det planerade innehållet inte når ut till eleverna i den faktiska 

undervisningssituationen.
55

 Tidigare i analysen har vi sett ett samband mellan läroplan 

och lärare i fråga om hur viktigt källkritiken är och vilken plats ämnet bör ha i 

undervisningen. De svar vi fått utifrån elevintervjuerna pekar på samma sak då de också 

lyfte att källkritik är viktig i arbetet med informationssökning. Det framgår dock inte 

alltid att eleverna är källkritiska även utanför skolan, något alla lärare tyckte var väldigt 

viktigt och ville få eleverna att förstå. Eleverna insåg i de flesta fall att källkritik var 

viktigt i alla situationer men förknippade det väldigt starkt med skola och bedömning, 

vilket i sin tur ledde till att de i viss mån kopplade bort källkritiken i vardagen.  

 

8.2.2 Från planering till realisering 

 

Lärarna svarade i intervjun att de arbetade med källkritik på ett liknande sätt. De 

började med ett planerat tema kring källkritik och lät sedan källkritiken ligga som en 

integrerad del i undervisningens olika delar. De framkom av elevsvaren att eleverna har 

väldigt stor frihet i valet av informationssökning när de arbetar med egna arbeten och att 

detta påverkar vilka källor eleverna faktiskt använder. Eleverna arbetar i stort sett alltid 

med datorn som sökverktyg även att lärarna föreslår att biblioteket finns som en bra 

resurs. I det fria valet av sökverktyg valdes alltid datorn, förutom i gymnasiearbetet, på 

grund av att det var enklare och gick snabbare. Här går lärare och elevers intressen lite 

isär eftersom lärarna vill att eleverna ska ta del av olika källor, men att eleverna oftast 

landar i att använda datorn. Därför är det samtal som sker mellan lärare och elever på 

realiseringsarenan betydelsefull för att kommunicera vilka krav som ställs på eleverna. 

 

Likt vi tidigare konstaterat menar lärarna att källkritik ligger som ett ständigt moment i 

de olika arbetena eleverna genomför och som alltid finns med när de möter olika typer 
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av källor. Detta är något som eleverna kanske inte uppfattar, just att källkritiken alltid 

finns med. Några av eleverna svarade att de arbetar med källkritik i perioder men att det 

där emellan inte gjorde något direkt källkritiskt arbete. För att åter knyta till analysen 

om kommunikationen mellan lärare och elev kan vi i detta se en tendens till att 

kommunikationen kan vara bristfällig kring just detta område. Att eleverna helt enkelt 

inte förstår att en uppgift innefattar källkritik även att läraren har planerat det.  

 

Sammanfattningsvis i analysen kan vi säga att det hela tiden pågår en interaktion mellan 

läroplan och lärare samt lärare och elev. I många fall når informationen från start till 

mål medan det i andra fall fastnar halvvägs, vilket så klart kan bli problematiskt då 

lärarens avsikt med ett visst ämne inte når ut till eleverna. 

 

9 Diskussion 

I diskussionen besvaras uppsatsen frågeställningar och relateras till den tidigare 

forskning som presenterats i uppsatsen. Vidare diskuteras också didaktiska möjligheter 

och svårigheter med ämnet källkritik i undervisning. Diskussionen avslutas med en 

diskussion rörande vår metod och ett vidare forskningsområde presenteras. 

 

9.1 Vad tycker lärarna om källkritik? 

Denna undersökning har visat att lärarna tycker källkritik är väldigt viktigt och att de ser 

källkritik som en ständig process och något som är av yttersta vikt även utanför skolan. 

I vår undersökning har vi sett att alla lärarna uttrycker ungefär samma sak men med 

olika ord, de är samstämmiga kring källkritikens betydelse för elevens utveckling såväl i 

skola som i vardag.  

 

Vidare kan vi se att lärarna diskuterar källkritik som en livslång process och en kunskap 

de vill att eleverna ska kunna bära med sig ut utanför skolan efter utbildningen. Detta 

för att kunna ta till sig korrekt kunskap och att kunna orientera sig i informationsflödet 

som människan ständigt möter i vardagen idag. I läroplanen för gymnasieskolan står det 

skrivet att eleverna ska förvärva kunskaper som ska vara till hjälp i livet, dessa 

kunskaper benämner de som livslångt lärande. Läroplanen fastställer att eleverna ska 

kunna orientera sig i en komplex värld där det handlar om att kunna värdera de olika 

medier som eleverna möter och utifrån de skapa sin egen åsikt och ta egna 
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ställningstaganden.
56

 Det syns att lärarna tar del av de styrdokument som finns skrivna i 

läroplanen eftersom de svar vi fått in stämmer väl överens med vad som står 

styrdokumenten.  

 

I vår tidigare forskning lyfter vi Louise Limbergs forskning angående vad som är 

viktiga komponenter i informationssökning. Hon menar att det viktiga är utveckla 

kunskaper i att sortera informationen i dagens informationssamhälle och genom denna 

kunskap kunna avgöra vad som är sant eller falskt.
57

 Även detta indikerar på att lärarna 

är på rätt spår när det gäller källkritik och livslångt lärande. 

 

I analysen av denna uppsats kom vi fram till att det finns en stark koppling mellan 

formulerings- och transformeringsarenan, alltså mellan styrdokument och lärarens 

tolkning och planering. Detta är ett positivt svar då läro- och ämnesplan ska ligga som 

grund till planeringen för att undervisningen ska bli så likvärdig som möjlig mellan 

lärare och lärare samt mellan skola och skola. Detta visar att lärarna gjort en likvärdig 

tolkning av styrdokumenten kring begreppet källkritik vilket är klart positivt. 

 

9.2 Hur tillämpar lärarna källkritik i undervisningen? 

 

Studien visar att lärarna använder ungefär samma typ av grundplanering. De börjar 

kurserna med ett arbetsområde runt källkritik och där det är fullt fokus på källkritiken. 

Under detta temaarbete presenteras källkritiska begrepp, källkritiskt arbetssätt och så 

vidare. Detta följs sedan upp kontinuerligt under historiekurserna i olika arbeten, då 

främst som källkritiska diskussioner och analyser vid olika arbeten och uppgifter.  

Vi har tidigare i diskussionen lyft att de är väldigt lika i sin planering, och det är de till 

viss del, men det ligger en skillnad i vilka typer av övningar eller pedagogiska 

hjälpmedel och förhållningssätt lärarna använder sig av.  En av lärarna ger eleverna en 

mall de senare kan följa, en typ av hand med de olika källkritiska principerna och som 

sedan fungerar som deras stöd för att göra källkritiska analyser i individuella arbeten. 

De andra lärarna går på liknande sätt igenom de olika delarna av källkritik men det 

framgår inte i intervjusvaren att lärarna använder någon konkret mall.  
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Det framkommer som sagt att lärarna arbetar med lite olika material och olika övningar 

i undervisningen. Däremot finner vi i denna undersökning att lärarna verkar vara väldigt 

kreativa i sitt arbete med källkritik och bra på att förnya sitt arbete med källkritik genom 

anpassning till lokala eller nationella händelser. Lärarna menar också att de anpassar sin 

undervisning beroende på vilken klass de undervisar i och en av lärarna preciserar att 

detta är ett måste då olika program har olika programmål.  

 

Beträffande denna planering har eleverna också uttryckt sin åsikt rörande 

undervisningen i källkritik. Deras uppfattning av planeringen samstämmer med vad 

lärarna uttryckte om densamma, att det är ett större arbetsområde i början och följs 

sedan upp i olika arbeten. Dock är det inte så att alla eleverna var helt nöjda med denna 

arbetsgång. Eleverna lyfter att de hade velat ha lite mer upprepning av den genomgång 

som sker i början och mer konkret undervisning kring källkritik successivt under 

utbildningen istället för att bara följa upp det i arbeten. De tror att deras kunskaper 

skulle bli bättre om de fick jobba mer med enbart källkritik. Samtidigt som de påstår sig 

trötta på att göra källkritiska analyser då de anser att de visat prov på de kunskaperna 

flera gånger under gymnasieutbildningen.  

 

Vi kan se att det finns en samstämmighet i vad lärarna planerar och hur eleverna 

upplever innehållet i undervisningen, vilket i sin tur pekar på ett starkt samband mellan 

transformering och realisering. Planeringen som görs i transformeringsarenan når fram 

till eleverna, däremot upplevde vi eleverna lite kritiska till planeringen. Det är dock 

positivt att lärarnas planerade innehåll faktiskt når eleverna.  

 

KK-stiftelsen menar att eleverna tror sig besitta bättre kunskaper än vad det egentligen 

gör beträffande källkritik samt att eleverna tror att informationssökning i sig leder till 

ökade kunskaper inom källkritiken. Det finns enligt dem en föreställning om att enbart 

genom sökning via internet så förbättras de källkritiska kunskaperna hos eleverna, något 

lärarna i samma studie ställer sig ytterst tveksamma till. Vidare menar KK-stiftelsen att 

i de skolor de undersökt så genomförs sällan övningar specifikt inriktade på källkritik i 

undervisningen.
58

 Vår studie visar inte riktigt samma resultat då eleverna faktiskt säger 

sig vilja ha ännu fler övningar för att utveckla samt repetera sina tidigare kunskaper 

under gymnasiets senare år. Dock vore det orättvist att säga att lärarna inte arbetar med 
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olika källkritiska övningar utan konklusionen av detta blir att eleverna önskar fler 

specifika övningar för källkritik och framför allt mer utspritt över hela gymnasiegången.  

9.3 Vilka källkritiska kunskaper besitter eleverna? 

 

Lärarna är splittrade i uppskattningen av elevernas kunskaper kring källkritik och 

framför allt kring huruvida elever tenderar bli bättre eller sämre på källkritik rent 

generellt. En lärare menar att elevernas kunskaper blir sämre och att den generella 

allmänbildningen går nedåt medan en annan lärare menar att det snarare går mot 

bättring och menar att detta beror på att kunskapskraven är tydligare på punkten om 

källkritik och att det finns mer material att arbeta med på internet exempelvis. Läraren 

som menade att kunskapen sjunkit något nämnde dock att detta kan ha att göra med 

kunskapskraven och den ökade kravbild de nya kraven ställer på eleverna i fråga om 

analysering och resonemang. Att det är svårare att nå höga betyg helt enkelt. Mer 

specifikt menar lärarna att eleverna har svårt att relatera begrepp till de källkritiska 

resonemang de genomför, att diskussionen om exempelvis tidskriteriet finns men 

termen tidskriterium aldrig nämns i sammanhanget, alltså att de har svårt att formulera 

sig utifrån en bestämd terminologi och att de inte vet hur de ska angripa vissa områden 

rent praktiskt. Dock menar lärarna att den källkritiska analysen kan finnas där och vara 

tillräcklig, men att eleverna inte har förstått kopplingen mellan begrepp och 

resonemang.  

 

I en studie gjord av Cathrin Backman kommer forskaren fram till att eleverna i hennes 

studie inte verkar förstå vad de olika källkritiska begreppen betyder men att de ändå 

väljer att använda dem i sina resonemang. Hon påpekar att eleverna använder begreppen 

felaktigt men att de tror sig bli godkända bara begreppen finns med i analysen av en 

källa. Dessa begrepp kan vara subjektiv eller objektiv exempelvis och eleverna bara 

kastar in dessa begrepp i texterna utan någon förståelse för innebörden av dem.
59

 I 

relation till vårt resultat kan vi se en viss likhet med vad Backman kommer fram till, 

dock visar våra resultat lite av motsatsen. Våra resultat visar att elever klarar av att göra 

resonemangen men kan inte relatera det till något begrepp medan Backman visar att 

eleverna använder begreppen men inte kan resonera på ett korrekt sätt utifrån dessa. Vi 

finner det klart mer positivt att eleverna kan föra källkritiska resonemang men har svårt 
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att relatera ett begrepp till dessa resonemang än tvärtom, eftersom det är kunskapen 

bakom begreppen som är det eftersträvansvädra. Det kan dock så klart vara ett problem 

om eleverna inte vet vad de diskuterar, att de inte kan sätta ord på vad de har gjort. 

Detta kan också vara en antydan till bristande kunskaper. 

 

När vi ser på de svar vi fått utifrån elevintervjuerna kan vi se en skiftande attityd till 

deras källkritiska förmåga. Att de delvis tycker sig klara av att skriva källkritiska 

analyser till olika arbeten, men samtidigt vill ha mer konkret undervisning i källkritik 

vilket ändå visar att de inte är helt bekväma inom området. När eleverna förklarar hur de 

gör sin källkritiska analys och beskriver vad det tittar efter nämns typiska källkritiska 

kriterier som tid, upphovsman och beroende/oberoende etcetera, men det framkommer 

också andra aspekter eleverna tittat efter. Det kan exempelvis vara om upphovsmannen 

har referat till andra sidor, vilket uppges göra sidan mer trovärdig samt svarade en elev 

att sidans utseende spelar stor roll. Eleven menade att om sidan såg professionell ut 

ansågs den mer trovärdig än om den såg dåligt gjord ut. Eleven problematiserade dock 

detta genom att belysa att det så klart inte behöver vara så, men att det än dock var en av 

aspekterna hen tittade på.  

 

Att gå efter sidornas utseende kan vara problematiskt enligt Börje Björkman som menar 

att snygga sidor kan vara vilseledande och bristfällig ur informationssynpunkt medan en 

mindre välstrukturerad sida kan vara bättre rent innehållsmässigt, men det är så klart 

inga garantier för det ena eller det andra.
60

 Detta går att relatera till vad eleven sa om att 

titta på sidans utseende och sedan bedöma huruvida den går att använda eller inte och 

att detta kan vara ett problem. Delvis på grund av att eleven kan få felaktig information 

från en finare sida, men också att eleven kan gå miste om bra information ifrån en 

mindre bra sida. Att utgå ifrån utseende kan alltså vara väldigt problematiskt och 

tvivelaktigt i arbetet med källkritik.  

 

 

9.4 Hur förhåller sig eleverna till begreppet källkritik i skola och 

vardag? 
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I skolan kan vi i svaren från eleverna se att de överlag är källkritiska och framför allt i 

större individuella arbeten. Dock bär de med sig ett källkritiskt förhållningssätt även 

utanför skolan, men där tenderar de att koppla bort det, vilket indikerar på att eleverna 

förknippar källkritik väldigt starkt med skolan.  

 

Vi kan i intervjusvaren urskilja en tendens som visar att eleverna till största del kopplar 

ihop källkritik med skola och bedömning. Det är också inom ramen för detta som de 

flesta källkritiska diskussioner under intervjuerna landar, att man helt enkelt diskuterar 

olika källor eller källkritik som ett medel för att bli godkänd i skolan, framför allt vid 

större arbeten. Vid mindre arbeten där inte källkritiken får stort utrymme i uppgiften 

tenderar eleverna att lägga det lite åt sidan eftersom de inte uppfattar det lika nödvändigt 

som vid arbeten där bedömningskriterierna omfattar ett källkritiskt förhållningssätt. Ett 

annat intressant resonemang går kring vilka källor eleverna väljer att använda i skolan 

och i vilka sammanhang de använder olika källor. Det finns ett gemensamt resonemang 

runt källor bland alla eleverna och det är att böcker värderas högre än internet, men att 

internet ändå alltid bli det sökverktyg eleverna använder i sin informationssökning 

förutom i arbetet med gymnasiearbetet. Anledningen till detta är att de väljer det som 

för dem är enklast och går snabbast att använda sig av vid informationssökning, vilket 

enligt alla elever är just dator och internet. Dock när eleverna skriver gymnasiearbeten 

menar de att de använder böcker på grund av att böcker enligt dem anses vara mer 

trovärdigt och stärka deras uppsats. Även i vår tidigare forskning kan vi se tendenser 

som visar att eleverna gärna använder den information som är mest lättillgänglig och 

som går snabbast att hitta samt att eleverna gärna förhåller sig till en källa då de har 

svårt att hantera flera olika källor samtidigt.
61

 Detta ligger i linje med vad våra resultat 

har visat, att eleverna gärna tar den enkla och snabba vägen när de söker information. 

Detta blir i längden antagligen anledningen till att eleverna väljer datorn före 

biblioteket. 

 

I arbeten där det står med i uppgiftsbeskrivningen att en källkritisk analys ska finnas 

med som en punkt i arbetet gör alltid eleverna denna analys. Däremot har vi kunnat se 

en tendens till att eleverna skriver denna analys när hela arbetet är färdigt istället för att 

göra den under tiden i samband med informationssökningen. Frågan är då om de 

egentligen värderar de källor de använder eller om de bara motiverar dem i efterhand för 
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att visa att de har genomfört ett källkritiskt resonemang. Detta har vi dock inte fog att 

svara på, men något värt att problematisera.  

 

När det kommer till icke skolrelaterad informationshantering menar eleverna att de i de 

flesta sammanhang kopplar bort källkritiken då det inte finns något krav på det. När de 

sitter hemma och tittar på olika sidor som Facebook, Twitter eller Aftonbladet menar de 

att man mest skummar igenom det som står och eftersom man inte lägger någon större 

vikt vid det man läser så lägger de inte heller någon större vikt vid att vara kritiska mot 

det de läser, även om samtliga har uppfattningen att de bör göra det. De påpekar dock 

att vid större händelser eller om informationen berör något de är intresserade av är de 

också mer angelägna om att ta reda på om det verkligen stämmer. Det menar dock att 

det finns en problematik med internet och trovärdigheten på vissa sidor och att ett icke 

källkritiskt perspektiv vid läsning av sådant material kan leda till vissa konsekvenser.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att eleverna egentligen tycker att ett källkritiskt 

förhållningssätt är av vikt oavsett i vilka sammanhang de stöter på information i olika 

slag, men att de inte alltid är det. De är dock även medvetna om att allt på internet inte 

stämmer och att det finns människor som kan förvränga och vinkla information för att 

lyfta fram sina perspektiv och åsikter. Detta finner vi vara en viktig insikt och ett tecken 

på att eleverna ändå förstår vikten av källkritik även i vardagen. 

 

9.5 Didaktisk diskussion 

Denna undersökning har visat att lärarna arbetar på ett likvärdigt sätt och värderar 

källkritik väldigt högt. Vi har också sett att planeringen kring källkritik i de flesta fall 

når ut till eleverna, vilket vi ser som väldigt positivt. Eleverna verkar också vara 

medvetna om hur viktig källkritik kan vara i olika sammanhang samt att det är en 

kunskap som bärs med resten av livet. Det är i detta vi ser det ända problemet, att 

eleverna tenderar vilja ha mer konkret undervisning kring källkritik så att den 

kunskapen verkligen utvecklas och sedan blir en del av det livslånga lärandet. Eleverna 

är samstämmiga i tanken att källkritik bör uppmärksammas mer än i bara olika arbeten 

även under senare år av gymnasiegången, så att de är redo för högskola och livet 

därefter.  
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Den lärdom vi tar med oss utifrån de resultat vi funnit i denna studie är att källkritiken 

bör vara ett återkommande inslag i undervisningen på ett mer konkret sätt än i egna 

arbeten och källkritiska analyser. Vi finner det bra att lärarna i början av kursen arbetar 

med källkritik som ett eget område och verkligen går igenom de olika delar begreppet 

källkritik innefattar, däremot verkar det som att denna genomgång bör upprepas även 

senare, om än i mindre omfattning. Vi finner dock att det är bra att källkritiken alltid 

finns med i egna arbeten men att det är viktigt att poängtera för eleverna att denna ska 

genomföras då källan granskas och inte efter det att uppsatsen är färdigskriven som en 

form av avslutning. Det vi menar är att källkritik i skolan handlar om att få eleverna att 

per automatik värdera en källa när de ser den för att denna tankegång ska sitta och även 

ske i andra sammanhang utanför skolan.  

 

En av lärarna nämnde i en intervju att det kan vara svårt att applicera källkritiken i 

historia till de medier eleverna använder i vardagen och att det kanske är lättare att göra 

i andra ämnen, exempelvis samhällskunskap. I historieämnet handlar det kanske främst 

om att granska historiskt material alternativt olika sökverktyg för fakta till arbeten, 

medan det i andra ämnen kan handla om mer samtida medier. I till exempel 

samhällskunskap granskas nyheter eller politiska ställningstaganden som är aktuellt idag 

och i denna granskning är det enklare att föra in medier som Aftonbladet, Facebook och 

Twitter än i historieämnet. Vi finner utefter detta att det är hela skolans ansvar och upp 

till lärare i olika ämnen att utifrån deras ämnesplan och förutsättningar undervisa i 

källkritik för att så många perspektiv som möjligt ska lyftas fram. Vi tror att detta är den 

bästa vägen att gå för att få eleverna att utveckla en mångsidig källkritisk förmåga.  

 

 

 

 

 

 

9.6 Vidare forskningsområde 

 

Dels hade det varit intressant att se undersökningen med ett större omfång och på så vis 

fördjupa empirin ytterligare, för med den empiri vi samlat in går det inte att göra några 

generella slutsatser utan bara se tendenser.  
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Det hade även varit intressant att se hur arbetet med källkritik ser ut i andra ämnen och 

kanske då främst samhällskunskap som ligger ganska nära historieämnet. Detta för att 

se hur ämnesöverskridandet källkritiken egentligen är och på vilket sätt olika ämnen kan 

komplettera varandra i arbetet med just källkritik.  
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A Intervjuguide Lärare 
 

Informera om de etiska principerna: 

Frivilligt, information runt studien, anonymitet 

 

Starta upp: 

Vem är du? (Vilka ämnen, program) 

Vilka klasser undervisar du nu? 

 

Källkritik 

Vad är källkritik? 

Hur viktigt är ett källkritiskt förhållningssätt till den information du tar del av? 

Vart är det viktigt att vara källkritisk? I vilka sammanhang 

 

Källkritik i undervisningen 

Vad tolkar du som viktiga delar i undervisningen, alltså vad tar ämnesplanen upp som 

viktiga komponenter i historieundervisningen? 

Hur brukar du arbeta med de olika delarna? Teman, integrerat, egna 

arbeten/föreläsningar etc. 

När ni arbetar med källkritik blir då källkritiken en del av ett område eller blir 

källkritiken ett eget område? 

(Brukar ni ha ett källkritiskt moment involverat i arbetet med olika områden? På vilket 

sätt?) 

Är de någon specifik epok som ofta behandlas när ni undervisar i källkritik? 

Vilken typ av källor används i undervisningen med källkritik? 

Arbetar du med källkritik på samma sätt i alla klasser eller kan det variera? Hur? 

Upplever du några svårigheter i arbetet med källkritik? Vilka? 

 

Hur anser du eleverna behandlar källkritik 

Hur viktigt tycker du det är att eleverna lär sig vara källkritiska? 

I vilken mån uppskattar du att eleverna är källkritiska i olika moment? Skola? Vardag? 

Vilken kunskapsnivå uppskattar du att eleverna har generellt inom källkritiken? 

Upplever du att kunskapsskillnaden mellan olika klasser/elever är stor/liten/obefintlig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga B Intervjuguide elever 

 
Informera om de etiska principerna: 

Frivilligt, information runt studien, anonymitet 

 

Starta upp: 

Vilka är ni? (Skola, klass, ålder) 

Allmänna frågor om informationssökning: 

Vart söker ni information i allmänhet i skolan/vardagen? 

Om dator: Vilken typ av sökforum? Några speciella sidor? 

 

Källkritik 

Vad betyder begreppet källkritik? 

Är det viktigt att veta något om källkritik, varför? 

Spelar det någon roll om man är källkritisk? Vad kan det få för innebörder att vara eller 

icke vara källkritisk? 

I vilka sammanhang ska man vara källkritisk? 

Hur gör ni när ni bedömer en källa? Vad kollar ni efter? 

 

Källkritik i skola 

I vilka sammanhang söker ni information i skolan och vart söker ni den? 

När ni arbetar med olika uppgifter, får ni söka källorna helt på egen hand eller 

tillhandahålls dessa av lärare?  

Vilken typ av källor? 

Hur förhåller ni er till dem? 

 

Källkritik i undervisningen 

Arbetar ni med källkritiska övningar? 

Om ja: Hur mycket, vilken typ av övningar, vilka områden 

Om nej: skulle ni önska mer och i så fall varför? 

 

Källkritik i vardagen 

När ni vardagssurfar, vilka sidor brukar ni hänga på då?  

Hur värderar ni dessa sidor eller forum? Är ni källkritiska? 

Är det viktigt att vara källkritisk i vardagen? Varför? 

Finns det andra sammanhang där källkritik kan vara aktuellt? Vilka? 

 


