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Abstract 
 
This is a study of seven Swedish textbooks for the course Swedish 1. The main point of this study was 
to determine how source criticism is managed in different textbooks. The study focused on where in 
the textbook source criticism was placed, how source criticism was defined in the textbooks, what 
knowledge the textbooks conveyed about source criticism, how students was encouraged to work with 
source criticism and what differences and similarities it was in the management of source criticism in 
the textbook. The result show that the management of source criticism differs between the textbooks. 
Source criticism is often placed in the beginning or the middle of the book and in correlation to text 
writing, information search and media. All the textbooks encourage the students to be critic to their 
sources but five of the seven textbooks doesn’t define what source criticism is or how to use it. Most 
of the textbooks also encourage the students to ask questions that is the same or similar to what the 
Swedish institution Skolverket wants the students to ask to their source material. The exercises that 
the textbooks proposes is foremost about analysing an article in a newspaper and assess a internet site 
or compare a site against another.     
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1 Inledning 
Källkritik är ett ämne och en kunskap som blivit allt viktigare i dagens alltmer 
digitaliserade samhälle. Mer och mer material blir tillgängligt via internet och används 
kanske utan reflektion om var det kommer ifrån och vem som står bakom det. Det har 
blivit allt vanligare att personer länkar olika artiklar och forskningsresultat på sociala 
medier som kan skapa intensiva debatter mellan nära vänner och totala främlingar. Dessa 
debatter kan uppstå då en eller flera parter anser att motståndaren inte varit källkritisk 
innan denne lagt upp t.ex. en artikel. Då allmänheten kommer i kontakt med mer 
information än tidigare verkar behovet av undervisning inom källkritik allt större.  
 
Personligen kom jag aldrig i kontakt med ämnet källkritik på gymnasiet. Inom 
svenskämnet lyste ämnet med sin frånvaro, även i andra kurser som ska behandla 
källkritik som Historia B och Samhällskunskap C, detta trots att det fanns med i kursen 
Svenska C:s centrala innehåll. De enda instruktioner jag fick under gymnasiet var att vi 
elever inte fick använda oss av vissa hemsidor i våra arbeten med hänvisningen att dessa 
inte var tillförlitliga. Vi fick aldrig veta varför dessa hemsidor inte var tillförlitliga källor. 
Första gången jag på allvar stötte på ämnet källkritik var när jag började på 
lärarutbildningen vid Umeå universitet 2011. Då hade jag redan läst ett annat program i 
två års tid vid universitetet. Idag (2017) finns det en ny läroplan i och med Lgy 11. I den 
framgår det bland annat att källkritik och kritisk granskning av text ska behandlas redan 
under kursen Svenska 1, en kurs som samtliga gymnasieprogram läser. 
 
Varför är det då viktigt att elever lär sig om källkritik? Är det för att debatterna på sociala 
medier ska handla mer om innehållet i artiklarna än varifrån de kommer? Det vore 
måhända önskvärt även om det kanske inte är huvudsyftet. Däremot är det viktigt att 
eleverna lär sig att kritiskt granska den information som de stöter på i livet oavsett varifrån 
den kommer. Detta för att de ska kunna grunda sina beslut och på allvar delta som 
demokratiska medborgare i samhället (Skolverket 2011a).  
 
Den svenska skolan har just till uppgift att fostra demokratiska medborgare och där är 
källkritik ett steg på vägen. En granskning av Skolinspektionen från 2015 visar dock att 
gymnasieelever tränas för lite i källkritik. Eleverna behöver enligt rapporten mer träning 
i att ”kritiskt värdera fakta och de källor de använder” eftersom denna kunskap, enligt 
Skolinspektionen, är central för högskolestudier och en viktig medborgarkompetens 
(Skolinspektionen 2015).  
 
Vårterminen 2016 skrev jag en B-uppsats som fungerade som en förstudie till denna större 
uppsats. I förstudien undersöktes tre olika läromedel inom Svenska 1 för 
högskoleförberedande program (Sundelin 2016). Denna uppsats utökar studien och 
kommer att undersöka fler läromedel som t.ex. digitala, för yrkesförberedande program 
och mer specifika läromedel som koncentrerar sig på utvalda delar inom Svenska 1 som 
enbart språk eller litteratur. Dessa kommer att ställas mot läromedlen i den tidigare 
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underökningen och mot varandra för att se vilka skillnader och likheter det finns i 
behandlingen av källkritik.  
 
Enligt forskning påverkar läromedel undervisningen i skolan även om de inte används 
konsekvent (Carlson & von Brömssen 2011:30). Boel Englund menar också att läromedel 
har en stark ställning i elevernas undervisning (Skolverket 2006:28).  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att jämföra hur källkritik och kritisk granskning som teman 
behandlas i digitala och fysiska läromedel för Svenska 1 på gymnasiet. Utgångspunkten 
för analysen är Skolverkets beskrivning av källkritik och kritisk granskning. 
Undersökningen utförs med hjälp av följande frågeställningar: 

- Var får källkritik och kritisk granskning plats i läromedlet?  
- Hur definieras källkritik i läromedlen? 
- Vilken kunskap förmedlar läromedlen om ämnena källkritik och kritisk 

granskning? 
- Hur vill läromedlen att eleverna ska arbeta källkritiskt, t.ex. genom övningar och 

uppmaningar? Hur stämmer de frågor eller uppmaningar som används överens 
med hur Skolverket vill att man ska arbeta? 

- Vilka skillnader och likheter finns det inom läromedlen i behandlingen av 
källkritik och kritisk granskning? 
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3 Bakgrund 
Forskning om läromedel har kraftigt ökat de senaste åren, något som kan ha att göra med 
att det inte längre finns någon institution som granskar de läromedel som kommer ut 
(Carlson & von Brömssen 2011:20). Den här delen kommer att redogöra om forskning 
kring källkritik i skolan och läromedel som är av relevans för denna uppsats samt 
begreppen källkritik och kritisk granskning och Skolverkets beskrivning av dem.  

3.1 Läromedelsanalys 
Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik är en antologi som har som 
mål att ge en översiktlig bild av läroböcker och olika analysmodeller av dessa (Ammert 
(red), 2011). Ett flertal olika författare deltar i boken med olika ämnen som historia, 
samhällskunskap och svenska. I inledning skriver Niklas Ammert (2011:17–18) om att 
begreppet lärobok officiellt ändrades till läromedel i Sverige 1975. Detta för att skapa ett 
bredare begrepp som inkluderar det material som lärare använder till sin undervisning i 
klassrummet. Läromedel är därför ett svårdefinierat begrepp som kan inbegripa t.ex. film, 
skönlitteratur och musik. Skolverket skriver i sin rapport Läromedlens roll i 
undervisningen (2006:9) att det är intentionen med materialet som läraren använder sig 
av i undervisningen som avgör om det räknas som ett läromedel eller inte. I rapporten 
utgår de från att allt material som används för att främja elevernas måluppfyllelse är 
läromedel men påpekar också att det inte finns en fastslagen definition av vad som räknas 
som läromedel. I den här studien kommer läromedel som är utgivna av förlag anpassade 
till innehållet i kursen Svenska 1 på gymnasiet att undersökas. Det innefattar sex tryckta 
läromedel/läroböcker och ett digitalt. Lärobok och läromedel kommer därför att användas 
synonymt i den fortsatta texten.   
 
Vidare i Skolverkets rapport (2006) skriver Boel Englund om läroboken ställning i 
undervisningen. I rapporten redogör hon bland annat för en enkätstudie från 2003. Den 
visade att mindre än 2 % av de tillfrågade lärarna uppgav att de aldrig använder sig av 
läroböcker i undervisningen medan hela 80 % angav att de använder läroböcker 
regelbundet eller nästan varje lektion (Englund 2006:20). Anledning till att läroboken har 
en stark ställning i undervisningen kan enligt Englund sammanfattas på följande sätt: 

• Läroboken har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll. 

• Läroboken har en gemensamhetsskapande-sammanhållande roll, både tankemässigt-
ideologiskt och praktiskt. 

• Läroboken underlättar - genom kombination av de två förstnämnda funktionerna - 
utvärdering av eleverna och deras kunskaper för lärarna. 

• Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna, men också för 
eleverna. 

• Läroboken har slutligen en disciplinerande roll (Englund 2006:26) 

Rapporten är visserligen 11 år gammal och enkätstudien som Englund redogör för ännu 
äldre men det är inte troligt att resultatet skulle vara helt annorlunda idag även om man 
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får räkna med en viss felmarginal. Läroböcker bör fortfarande ha en stor inverkan på 
undervisningen.  
 
I antologin Att spegla världen skriver Ammert (2011:28–35) även om tre olika perspektiv 
som man kan använda sig av i en läromedelsanalys; det processuella perspektivet, det 
strukturella perspektivet och det funktionella perspektivet. Det funktionella perspektivet 
fokuserar på vad läromedlen innehåller och förmedlar, vilket är vad denna uppsats ämnar 
undersöka angående källkritik. I det funktionella perspektivet analyserar man läromedlet 
som en del av en socialisationsprocess där människor utvecklar en syn på sig själva, på 
andra och på samhället runt dem. Detta perspektiv går att dela in i tre olika kategorier; 
bokval och användningssätt, bokens innehåll och perspektiv och lärobokens mottagande 
(Ammert 2011:28–35). Denna uppsats fokuserar mer på vad bokens innehåll förmedlar 
till eleverna än vilket perspektiv som används.  

3.2 Källkritik och kritisk granskning 

3.2.1 Begreppen 
För att definiera begreppet källkritik utgår den här uppsatsen från vad Skolverket skriver 
på sin hemsida ”Guide för källkritik” och ställer det mot andra beskrivningar av källkritik 
från Nationalencyklopedin och Torsten Thuréns bok Källkritik. 
 
Skolverket definierar på sin hemsida begreppet källkritik som: ”[...] en metod som du 
använder för att granska den information som du får från olika källor, för att ta reda på 
om informationen är trovärdig och går att lita på.” För att ta reda på källans egenskaper 
ska man ställa frågor i stil med ”Vem står bakom källan?”, ”Är källan äkta?”, ”Är källan 
en förstahandskälla” och ”Vilket budskap har källan?” (Skolverket 2017). 
 
Nationalencyklopedin (NE) definierar på sin hemsida källkritik såhär:  

[…] vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, 
t.ex. av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken. Målet är 
ytterst att genom kritisk prövning försöka fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller 
falskt, brukbart eller oanvändbart för den fråga man söker svar på, dvs. om källan är trovärdig […] 
(Odén 2017) 

Därefter går NE över till att beskriva de källkritiska principerna, en del som är författad 
av Torsten Thurén. 
 
Thurén är författare till boken Källkritik (2013), en bok som bland annat används under 
den första terminen på lärarutbildningen vid Umeå universitet när ämnet källkritik ska 
behandlas (Umeå universitet 2017). Thurén menar att ”Källkritik är en samling 
metodregler för att ta reda på vad som är sant – eller åtminstone vad som är sannolikt” 
(Thurén 2013:4) Han fortsätter med att källkritik begränsas till människor och mänskliga 
aktiviteter. Thurén beskriver i sin bok fyra källkritiska principer: 
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Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. 

Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna 
händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte exempelvis vara en avskrift eller ett referat av en 
annan källa. Vittnen ska inte ha varit utsatta för påverkan. En form av beroende är tradering- att en 
berättelse har gått i flera led, exempelvis när ett rykte går från mun till mun. 

Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten 
på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen av att förvränga 
verklighetsbilden (Thurén 2013:7–8) 

 

Dessa tre källor beskriver begreppet källkritik olika men med samma innebörd: källkritik 
är en metod som hjälper oss att granska källor för att avgöra om informationen är 
trovärdig och om den går att använda till det man behöver den till. Hur man ska göra 
denna granskning skiljer sig dock i texterna. Thurén beskriver de fyra källkritiska 
principerna som man ska använda sig av i sitt källkritiska arbete (Thurén 2013:7–8). 
Skolverket tar inte konkret upp dessa begrepp men i texten kan man se spår av de 
källkritiska principerna (Skolverket 2017). Detta preciseras i delen om Skolverkets 
beskrivning av källkritik och kritisk granskning.  
 
Att kritiskt granska en text går att göra på olika sätt, utifrån genus, klass, etnicitet etc. 
Den här uppsatsen kommer att utgå från att den kritiska granskningen görs från ett 
källkritiskt perspektiv, d.v.s. att man kritisk granskar källorna med hjälp av källkritik. 
Detta för att fånga upp delar i läromedlen där man inte använder sig av ordet ”källkritik” 
utan mer av en kritisk granskning av källor och texter. 

3.2.2 Skolverkets hemsida 
På Skolverkets hemsida har man samlat information om källkritik, bland annat på en sida 
som heter ”Guide för källkritik” (Skolverket 2017). Det är utifrån den informationen som 
läromedlen i den här uppsatsen kommer att granskas.  
 
Sidan ”Guide för källkritik” är, efter en definiering av begreppet källkritik, uppdelad i 
fem rubriker: ”Olika typer av källor”, ”Vem står bakom källan”, Vilket budskap har 
källan”, ”Hur ser källan ut” och ” Går källan att använda” (Skolverket 2017). 
Sammanfattningsvis kan man summera den kunskap och det sätt man ska arbeta med 
källkritik som Skolverket förmedlar enligt följande: 

• Det finns olika typer av källor. Skolverket tar upp skriftlig, muntlig och 
materiell källa. Sidan tar även upp förstahands- och andrahandskällor.  

• Ta reda på vem som står bakom källan. Vem har skrivit och/eller publicerat 
texten? Är det en äkta källa? Är källan det den utger sig för att vara? 

• Vad försöker källan förmedla? Innehåll måste granskas för att man ska få reda 
på om det rör sig om åsikter, reklam eller underhållning.  
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• Jämför olika källor med varandra, kom ihåg att de kan vara beroende av 
varandra. Informationen kan vara hämtad från samma förstahandskälla. 

• Vikten av en källas utseende. Kontrollera att det finns källhänvisningar. 
Slarvighet i text kan tyda på slarvighet i källkritik. 

• Alla källor går att använda. Hur beror på vilka frågor man ställer till den. Är 
källan gammal eller ny? Är den aktuell för det arbete som ska göras? 
(Skolverket 2017) 

Denna kunskap placeras i metod-delen in i olika kategorier för att lättare kunna behandlas 
i resultatet och diskussionen. 

3.3 Tidigare forskning 
Vid den här uppsatsens skrivande (2017) finns det ingen forskning om källkritik i 
läromedel. Det närmaste är Anita Norlunds (2011) undersökning om kritisk läsning på 
gymnasiet. Kritisk läsning är dock inte samma sak som källkritik och den undersökningen 
var baserad på läromedel från innan den nya läroplanen (Lgy11). Det finns dock viss 
forskning om hur källkritik används av lärare i undervisningen och gymnasielevers 
kunskap detsamma. 
 
Norlund skriver i ett kapitel i Kritisk läsning av pedagogiska texter – Genus, etnicitet och 
andra kategoriseringar om kritisk läsning på gymnasiet (Norlund 2011). Hon undersöker 
där fem stycken läromedel för Svenska A för gymnasiet. Syftet är att analysera och 
presentera hur lärobokstexter gestaltar kritisk läsning för gymnasieelever och visa hur de 
olika böckerna möter sin läsare (Norlund 2011:156). Kritisk läsning används som ett 
ganska vitt begrepp och innefattar mer än en kritisk granskning av källor (Norlund 
2011:155). Det är dock de tillfällen som begreppet används i relation till att granska källor 
utifrån ett källkritiskt perspektiv som är av relevans för den här uppsatsen. Av de fem 
läromedlen är två för yrkesförberedande program, två för högskoleförberedande och ett 
för alla program. Det äldsta läromedlet är från 2001 och det senaste från 2006 (Norlund 
2011:158). Norlund undersöker alltså kritisk läsning i jämförelse mot den förra läroplanen 
medan den här uppsatsen utgår från den nya (Lgy 11). Norlund delar in sin undersökning 
i tre delar: vilka kritiska verksamheter föreslår böckerna att eleverna ska aktivera sig med, 
relationen mellan läroboksförfattaren och eleven samt hur författaren utformat boken 
(Norlund 2011:157). Undersökningen visar att läroboksförfattarna hämtar influenser från 
olika håll beroende på vilken elevgrupp de vänder sig till. Gestaltningen och bemötandet 
av läsaren skiljer sig tydligt beroende på vem texten är skriven för. Detta äventyrar 
likvärdigheten i undervisningen mellan programmen på samma kurs (Norlund 2011:173–
175).  
 
Den mest intressanta delen i det här kapitlet är Norlunds del om vilka kritiska 
verksamheter som läromedlen föreslår att eleverna ska aktivera sig med eftersom denna 
uppsats är intresserad av en liknande frågeställning. De aktiviteter som Norlund hittar 
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skiljer sig lite mellan läromedlen i och med att de är riktade till olika elevgrupper. Det 
Norlund tar upp som exempel från läromedlen inriktade mot högskoleförberedande elever 
är:  

• Att eleverna ska vara kritiska, värdera, kontrollera, granska, dra slutsatser, 
fördjupa 

• Att eleverna ska fundera över källors trovärdighet innan ett inlämningsarbete 
• Att eleverna ska jämföra sina nätkällor med uppslagsverk och facklitteratur 

(Norlund 2011:159–160) 

Exempel från de övriga böckerna: 

• Att eleverna ska ”(inte) lita på”, lyssna, titta, se 
• Att eleverna ska skriva en artikel 
• Att eleverna ska reflektera över sina medievanor (Norlund 2011:159–160) 

Yldiz Bahar undersöker i sitt examensarbete om lärare upplever sig vara förberedda för 
att arbeta med den digitala källkritiken inom svenskämnet. Mer specifikt undersöker 
Bahar vad lärarna själva tycker är viktigt att inkludera i undervisningen, hur de arbetar 
med källkritik i undervisningen och vilka svårigheter de upplever. Bahars studie granskar 
också gymnasieelevers kunskaper inom källkritik och källkritisk granskning (Bahar 
2011:3). 
 
I sitt resultat ser Bahar att eleverna upplever källkritik som något viktigt men att de inte 
alltid vet hur man ska arbeta med det (Bahar 2011:17). Detta kan eventuellt kopplas till 
att lärarna själva är osäkra på hur de ska undervisa i ämnet, särskilt inom området digital 
källkritik. Lite mindre än hälften av de 15 lärare som svarade på enkäten och alla de 
intervjuade lärarna svarade att de inte fått någon utbildning i källkritik, varken under sin 
tid på lärarprogrammet eller senare (Bahar 2011:19, 21). Det framgår inte i studien om 
läroböcker används av lärarna i undervisning av källkritik. Man kan tolka svaret ”det är 
svårt att hitta material” som att lärarna inte använder sig av det (Bahar 2011:22). Värt att 
notera är att studien är från september 2011 och att lärarna eventuellt inte hunnit sätta sig 
in i de nya läromedlen till Gy11 eller den nya läroplanen i sig. Vissa av lärarna i studien 
använder sig av hemsidan ”Kolla källan” som Skolverket står bakom (Bahar 2011:20). 
Denna hemsida ligger i samband med Skolverkets ”Guide för källkritik” och förmedlar i 
stort samma kunskap och definitioner som denna.  
 
Victor Berkeby och Victor Steinbrecher undersöker i sitt examensarbete hur lärare och 
elever förhåller sig till källkritik. Mer specifikt undersöker de hur lärarna tillämpar 
källkritik i sin undervisning och vilka källkritiska kunskaper eleverna besitter. Gör de 
t.ex. en skillnad på källkritik i skolan och i vardagen (Berkeby & Steiner 2015:2)?  
 
Berkeby och Steinbrecher kommer fram till att både lärare och elever tycker att källkritik 
är ett viktigt ämne (Berkeby & Steinbrecher 2015:21–22, 27). Eleverna kopplar dock ihop 
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källkritik med skolarbete (Berkeby & Steinbrecher 2015:28). I intervjusvaren framgår det 
att de inte använder sig av den i samma utsträckning i vardagen. På sociala medier får 
alltså källkritiken ibland stå tillbaka. Exakt varför det blir så verkar de inte ha något svar 
på men det framkommer att de själva ser en fara med det. Vissa av eleverna påpekar att 
vid större händelser som får stort utrymme i media är de mer källkritiska (Berkeby & 
Steinbrecher 2015:32). 
 
Enligt lärarna har eleverna en övertro på sig själva och eleverna tror att de kan mer än vad 
de egentligen gör. Eleverna klassificerar sig själva som ”bra” på källkritik men tycker att 
de saknar definitioner av begrepp i sin undervisning. De vet t.ex. inte om allt som 
begreppet källkritik innefattar. När eleverna pratar om olika källor kan de t.ex. påpeka att 
källan inte är trovärdig beroende på vem som skrivit texten men vet inte om att de då 
pratar om tendens (Berkeby & Steinbrecher 2015:24–26).  
 
I studien framgår inte exakt vilka metoder som används när de intervjuade lärarna lär ut 
källkritik. Tolkningen är att undervisningen byggs på eget material och anpassas efter 
olika elevgrupper och förnyas med nytt tillgängligt material (Berkeby & Steinbrecher 
2015:23–24). Om läroböcker används framkommer dock inte. Resultatet från studien är 
ändå av intresse för denna uppsats eftersom den ämnar undersöka hur källkritik definieras 
samt hur och när eleverna ska använda sig av den. 
 
Både Bahar och Berkeby & Steinbrecher har skrivit examensarbeten på lärarprogrammet 
vid Linnéuniversitet. Att det är examensarbeten, som i sig är begränsade, tillsammans 
med deras begränsade material gör att det inte går att generalisera deras resultat. Förutom 
Bahar och Berkeby & Steinbrecherss studier finns det flertalet andra examensarbeten om 
källkritik och hur lärare undervisar i detta ämne. Men i övrigt saknas det forskning kring 
källkritik tillsammans med skolan, undervisning och läromedel. Därför kommer den här 
studien ändå att relatera till deras resultat. 
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4 Material och metod 

4.1 Material 
Det material som ligger till grund för undersökningen är olika läromedel för kursen 
Svenska I på gymnasiet, såväl digitala som fysiska. I ämnesplanen för svenska framgår 
det att eleverna ska arbeta med kritisk granskning av text: ”Förmåga att läsa, arbeta med, 
reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt 
i det lästa” (Skolverket 2011b). I det centrala innehållet i Svenska 1 framgår det ännu 
tydligare att både källkritik och kritisk granskning ska vara en del av kursens innehåll: 
”Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. 
Grundläggande källkritik” (Skolverket 2011b). 

4.1.1 Urval och avgränsning 
Kravet på de läromedel som undersöks är att det är utkomna efter den nya läroplanen 
(juni 2011) och gör anspråk på att behandla delar av kursen Svenska 1. Med delar menas 
att ett läromedel inte behöver göra anspråk på att innehålla hela kursen utan endast en del 
som t.ex. litteratur eller språk. Eftersom det inte är denna uppsats syfte att ta reda på om 
de olika läromedlen följer läroplanen och om de behandlar källkritik utan hur, görs en 
avgränsning genom att bara undersöka läromedel som innehåller teman med källkritik 
och kritisk granskning av text. Detta för att jämföra olika typer av läromedel för kursen 
Svenska 1 och jämföra deras kunskap, definition och behandling av källkritik och kritisk 
granskning. Anledning till att just kursen Svenska 1 undersöks är för att det är den kurs 
som samtliga gymnasieprogram läser. Därför finns det här också flest läromedel och 
läromedel som är riktade till olika elever. De utvalda läromedlen är från olika förlag för 
en bredare undersökning.  

4.1.2 Läromedel 
Digilär: Svenska 1: Utgiven 2014 av Digilär. På deras hemsida kan man bland annat läsa 
följande: 

Digilär Svenska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet 
för kurserna Svenska 1 och 2, enligt Gy 11. Här finns ett stort material med texter, bilder och 
skönlitteratur. Frågor, självrättande övningar, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och 
visa sina kunskaper. 

Svenska impulser för yrkesprogrammen: Utgiven av Sanoma Utbildning 2012. 302s. På 
baksidan av boken kan man bland annat läsa följande: 

Svenska impulser för yrkesprogrammen är ett läromedel för kursen Svenska 1. Boken tar ett 
helhetsgrepp om svenskkursen med fylliga och inspirerande kapitel om muntlig och skriftlig 
framställning, språk, litteratur och film, allt inom ramen för en tydlig struktur. […]   

Svenska impulser är särskilt skriven för dig som går på ett yrkesprogram. Det märks bland annat i 
valet av faktatexter, som skildrar olika sidor av yrkeslivet, men också i uppgifter och i det tema som 
heter just Yrkesliv. 
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Ekengrens svenska. Språkbok 1: Utgiven av Natur & Kultur 2011. 276s. På baksidan av 
boken kan man bland annat läsa följande: 

Ekengrens svenska 3:e upplagan är reviderar och utgångspunkt i det centrala innehållet i 
ämnesplanerna för Gy 2011. 

Språkbok 1 är uppdelad i sex kapitel som på ett tydligt sätt svarar mot de språkliga momenten i 
kursen Svenska1. 

Fixa Genren: Utgiven av Natur & Kultur 2011. 248s. På baksidan av boken kan man 
bland annat läsa följande: 

Fixa Genren presenterar genrer från debattartiklar och reportage till blogginlägg och högtidstal. 
Boken är indelad i elva kapitel som alla har samma struktur: kapitlen inleds med en eller flera 
mönstertexter, därefter följer fakta om genren, olika slags uppgifter och avslutningsvis en 
skrivuppgift i den aktuella genren. 

[…] Fixa Genren är framtagen för kurserna Svenska 1-3 enligt Gy 2011. 

Kontext. Svenska 1 för bygg- och anläggningsprogrammet: Utgiven av Studentlitteratur 
2011. 280s. Kontext är, precis som det står på baksidan av böckerna, en bokserie där det 
finns flertalet böcker som riktar sig till olika program. Såväl studieförberedande som 
yrkesförberedande program finns representerade. Just den här boken är vald eftersom dess 
innehåll om källkritik skiljer sig från de andra böckerna i serien, även den som varit med 
i den tidigare undersökningen. På baksidan av boken kan man bland annat läsa följande: 

Kontext är en kombinerad text- och övningsbok för Svenska 1 och ingår i en serie gymnasiets 
yrkesprogram. I Kontext hittar du intressant texter, nyttig kunskap och bra övningar som förbereder 
dig till att kunna använda språket i många olika situationer. 

Dessa läromedel kommer att ställas mot varandra men även mot två av läromedlen som 
var med i den tidigare förstudien: 
 
Kontext. Svenska 1: Utgiven av Studentlitteratur 2011. 270s. På baksidan av boken kan 
man bland annat att läsa följande: 

Kontext är en kombinerad text- och övningsbok för Svenska 1 och ingår i en serie gymnasieböcker 
i svenska. I Kontext hittar du intressant texter, nyttig kunskap och bra övningar som förbereder dig 
till att kunna använda språket i många olika situationer. 

Språket och berättelsen 1. Svenska 1: Utgiven av Gleerups 2015. 316s.  På baksidan av 
boken kan man bland annat att läsa följande: 

Språket och berättelsen 1 är ett läromedel för kursen Svenska 1 på gymnasiet. Boken består av två 
tydliga delar. De första kapitlen utgår från klassiska teman i litteraturen, som till exempel Mod och 
styrka, Lek och allvar och Möten och avsked. [...] Bokens andra avdelning går igenom kursens 
språkliga innehåll. Här finns till exempel skrivträning, muntlig framställning, grammatik och 
språksociologi. Det är enkelt att hitta just det avsnitt som ni ska gå igenom i kursen, och de många 
uppgifter som hjälper inlärningen 

4.2 Metod 
De metoder som ligger till grund för den här undersökningen är i huvudsak identiska med 
metoderna från förstudien. Resultatet från denna finns att begrunda i bilagorna. Detta 
bland annat för att kunna jämföra den här studiens resultat mot läromedlen som 



16 

granskades i förstudien på lika villkor. Uppsatsen kommer därför att använda sig av 
kvalitativa metoder. Detta då det genom en textanalys undersöks vilka teman de olika 
läromedlen innehåller och genom det funktionella perspektivet då hur läromedlen 
behandlar dessa ämnen. Innehållet i läromedlen kommer att ställas mot Skolverkets 
beskrivning av källkritik på institutionens hemsida ”Guide för källkritik”. Som 
läromedlens innehåll räknas den kunskap som författarna själva förmedlar, infogat och 
beskriver i sitt läromedel, inte extern kunskap som läromedlet hänvisar till. Ett exempel 
på detta är om ett läromedel uppmanar läsaren att läsa ur en annan bok eller på en annan 
hemsida för att få kunskap om källkritik. Genom att ställa läromedlens innehåll mot både 
Skolverkets beskrivning av källkritik och mot varandra blir undersökningen även 
komparativ. 
 
Studien undersöker även var i läromedlen källkritik och kritisk granskning får plats. Med 
detta menas hur författarna placerat dessa teman. Ingår de t.ex. i ett kapitel om att söka 
information till en uppsats eller placeras de i samband med media och hur man ska vara 
kritisk mot det man ser, hör och läser? 
 
Denna studie använder sig alltså av det funktionella perspektivet och den metod som 
ligger till grund för textanalysen är från Lennart Hellspong och Per Ledins bok Vägar 
genom texten – Handbok i brukstextanalys (1997). I boken beskriver författarna vad de 
kallar den ideationella strukturen. Den beskriver hur man kan titta på innehåll i olika 
texter och förstå deras innehållsmönster. Den här uppsatsen följer deras metod i att plocka 
ut olika teman, dvs. vad texten rör sig kring, i texten (Hellspong & Ledin 1997:115). 
Hellspong och Ledin skriver att teman i deras modell kan vara övergripande eller 
underliggande till varandra. Dessa kallas då makro- (över) och mikrotema (under). Alla 
läromedel har samma övergripande teman (makroteman) i den här undersökningen; 
svenskämnet och källkritik. De kapitel och delar som ingår i läromedlet är mikroteman 
som i regel relaterar till det övergripande temat. Ett nytt tema markeras oftast med en 
rubrik men kan även existera i själva texten (Hellspong & Ledin 1997:118–119). Om ett 
tema markeras med en rubrik kan man tala om ett explicit tema, d.v.s. texten upplyser 
själv om sitt ämne. Men ett tema kan också vara implicit. Temat finns då underliggande 
i texten och tydliggörs inte av författarna (Hellspong & Ledin 1997:121). Den här 
uppsatsen kommer att använda sig av Hellspong & Ledins modell för att identifiera och 
tematiskt ställa upp läromedlens innehåll, dock inte på samma djup som Hellspong och 
Ledin visar som exempel i sin modell. Enskilda meningar rangordnas inte tematiskt utan 
den här uppsatsen letar efter teman som markeras av rubriker (explicit tema) eller kan 
uppfattas explicit eller implicit i texten. De teman som den här undersökningen letar efter 
är ”källkritik” och ”kritisk granskning”. Dessa blir då makroteman i texten för 
undersökningen eftersom de är den här studiens fokus (Sundelin 2016:3–4). 
 
För att identifiera teman lästes först innehållsförteckning och eventuellt register igenom. 
Detta för att undersöka vad författarna till läromedlet anser vara den plats i läromedlet 
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där källkritik och kritisk granskning förekommer. Därefter lästes hela läromedlet igenom 
för att kontrollera att dessa teman och begrepp inte förekom som implicita teman på andra 
ställen i boken.  
 
En tematisk uppställning av ett kapitel om källkritik enligt Hellspong och Ledins modell 
kan se ut som nedan. Rubriker markeras genom fet stil medan text som förkommer under 
rubrikerna inte markeras på detta sätt. Indrag markerar om temat är underliggande det 
tidigare temat: 
 

Läromedel Svenska 1 (namnet på läromedlet, makrotema för bokens innehåll) 
 

Kapitel 3: Att skriva uppsats (namnet på kapitlet, mikrotema till läromedlet, 
makrotema för kapitlets innehåll) 
 

Källkritik (namnet för den delen av kapitlet, makrotema för den del som behandlar 
källkritik, mikrotema till kapitlet) 
 

Brödtext (mikrotema för rubriken, kan innehålla ett implicit tema) 
 
Vilka frågor ska man ställa? (ny rubrik, markerar nytt tema, makrotema för den 
kommande texten, mikrotema till delen temat ”Källkritik”, kan fortsätta på 
brödtextens implicita tema) 
 

Frågor (mikrotema till rubriken, kan innehålla ett implicit tema) 
 

Uppgifter (ny rubrik, markerar nytt tema, makrotema för den kommande texten, 
mikrotema till kapitlet, kan fortsätta på brödtextens implicita tema) 
 

Uppgifter (mikrotema till rubriken, kan innehålla ett implicit tema) 
 
Denna modell används i resultatdelen för att tydliggöra temana källkritik och kritisk 
gransknings plats i läromedlet. När dessa teman identifieras i de olika läromedlen 
presenteras de i resultatdelen utifrån ett funktionellt perspektiv, d.v.s. vad texten och 
dessa temans innehåll förmedlar till läsaren. Därefter jämförs de mellan varandra i 
diskussionen för att se vilka skillnader och likheter det finns i behandlingen av ämnena 
källkritik och kritisk granskning. För att underlätta jämförelsen i resultatet och 
diskussionen mot Skolverkets sammanfattande kunskap placerades denna in i olika 
kategorier. Kategorierna utgår framförallt från de fyra källkritiska principerna: 

• Typ av källa: Förstahands- och andrahandskällor (primär och sekundär). 
Muntlig, skriftlig och materiell källa. 

• Äkthetskriteriet: Vem står bakom källan? Är källan det den utger sig för att 
vara? 

• Tidsamband: Gammal eller ny källa. Aktualitet till arbetet. 
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• Beroendekriteriet: Jämför olika källor, beroende av varandra, mot en 
förstahandskälla.  

• Tendenskriteriet: Vad försöker källan förmedla? (Sundelin 2016:7) 

Det är mot kunskapen i dessa kategorier som kunskapen i läromedlen kommer att ställas. 
 
Ett problem med denna metod är att en bygger på en subjektiv tolkning. Om någon annan 
skulle utföra denna studie med samma metod är det inte säkert att resultatet skulle bli 
detsamma då denne kan tolka materialet och de teman som den här uppsatsen använt sig 
av annorlunda. Även om många teman i undersökningen är explicita med tydliga rubriker 
om källkritik och kritisk granskning. 
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5 Resultat 
Under denna rubrik redovisas och analyseras resultatet av undersökningen. Först 
redovisas var i läromedlet temat källkritik och/eller kritisk granskning förekommer och 
sedan vad det står i dessa teman. 

5.1 Ekengrens Svenska 1 

5.1.1 Plats i läromedlet 
I det här läromedlet ingår källkritik och kritisk granskning i kapitel 1: ”Att lära”. Detta är 
alltså kapitlets makrotema. Kapitlet handlar bland annat om studieteknik, att söka 
information och att elever ska lära sig ifrågasätta saker, t.ex. genom källkritik (Ekengren 
& Lorentzon Ekengren 2011:6–26). 
 
Kapitlet sträcker sig mellan sidorna 6 och 27. Den del som behandlar källkritik är på sidan 
17 och markeras med rubriken ”Källkritik”. Den delen är ett mikrotema till kapitlet och 
delen ”Att söka information” (Ekengren & Lorentzon Ekengren 2011:13, 17). Källkritik 
förekommer även på sidan 22 under rubriken ”Fundera och undersök” som en del av 
övningarna för delen ”Att söka information” av kapitlet (Ekengren & Lorentzon 
Ekengren 2011:22). I registret förkommer källkritik och man hänvisar till sidorna 17 och 
22 (Ekengren & Lorentzon Ekengren 2011:172). 
  
Inom temat ”Källkritik” ingår ett mikrotema som markeras med rubriken ”Kritisk 
granskning av information från internet” (Ekengren & Lorentzon 2011). Den del av boken 
som behandlar källkritik kan tematiskt ställas upp enligt följande: 
 

Ekengrens Svenska 1 (namnet på läromedlet, makrotema för bokens innehåll) 

Att lära (namnet på kapitlet, makrotema för sidorna 6–27, mikrotema till 
läromedlet) 

Att söka information (en del i kapitel 1, makrotema för sidorna 13–22, 
mikrotema till kapitlet) 

Källkritik (makrotema för sidan 17, mikrotema till kapitlet och delen ”Att söka 
information) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Källkritik”, första delen följer rubrikens 
explicita tema medan den andra delen har ett implicit tema  som uppsatsen 
kallar ”källkritik på internet”) 

Kritisk granskning av information från internet (ruta) (mikrotema till 
”Källkritik” följer det implicita temat ”källkritik på internet”, makrotema till 
åtta frågor) 

Fundera och undersök (mikrotema till kapitlets del ”Att söka information”, 
makrotema för sidan 22 och till kommande övningar) 
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Tidningar och trovärdighet (mikrotema till temat ”Fundera och undersök”, 
makrotema för övningen) 

Övning (mikrotema till ”Tidningar och trovärdighet, följer dess explicita 
tema) 

Källgranskning pågår (mikrotema till temat ”Fundera och undersök”, 
makrotema för övningen) 

Övning (mikrotema till ”Källgranskning pågår”) 

5.1.2 Vilken kunskap förmedlar läromedlet 
Under rubriken ”Källkritik” skriver författarna att källkritik är något som alla ”måste 
tänka på och förhålla sig till” (Ekengren & Lorentzon Ekengren 2011:17). Då många 
källor kan vara ”förskönade” eller rentav förfalskade är det av vikt att lära sig skilja på 
sant och falskt, sanning och lögn. Detta kan dock vara svårt inte minst på grund av dagens 
teknik på olika områden som t.ex. vid fotoförfalskning. För att kunna avgöra om källan 
är falsk bör man, ur en källkritisk synpunkt, veta om att en källa kan vara en förfalskning 
(Ekengren & Lorentzon Ekengren 2011:17). Vidare beskriver författarna att sunt förnuft 
och gott omdöme är av vikt när man väljer källmaterial, tolkar budskap och sannolikhet. 
För alla källkritisk granskning gäller att: 

• Källan är äkta 

• Källans påståenden är sannolika 

• Tidsaspekten är rimlig, ju längre tidsavstånd mellan det inträffande och källans berättelse 
om händelsen, desto osäkrare är källan  

• Källan är helst en primärkälla och inte ett referat av en annan källa 

• Källan är inte vinklas eller färgad av någons ekonomiska, politiska eller personliga 
intressen (Ekengren & Lorentzon Ekengren 2011:17) 

Därefter övergår författarna till att förklara att på internet idag finns det ofantliga mängder 
information som kan vara både tillförlitlig och vissa fall ren lögn. Man måste därför vara 
extra uppmärksam när man bedömer källor på internet. Författarna vänder sig direkt till 
eleven och uppmanar till att förhålla sig kritisk till det elektroniska materialet de hittar på 
webben (Ekengren & Lorentzon Ekengren 2011:17).  
 
Textens första del förhåller sig till rubrikens explicita tema. Författarna skriver att 
källkritik är viktigt för alla. De vänder sig alltså inte särskilt till eleverna just i det 
sammanhanget eller beskriver att de ska använda sig av det i t.ex. sitt skolarbete. Den 
första delen i brödtexten behandlar alltså ämnet källkritik i allmänhet. I den andra delen 
däremot framgår ett implicit tema när läromedlet beskriver vikten att vara kritisk mot just 
information på internet. Den delen benämns därför som ”källkritik på internet” (Ekengren 
& Lorentzon Ekengren 2011:17). 
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5.1.3 Hur ska elever arbeta? 
Sist på sidan 17 i Ekengrens Svenska 1 finns det en textruta som innehåller mikrotemat 
”Kritisk granskning av information från internet”. I rutan finns det åtta stycken frågor 
som eleven ska använda sig av när denne bedömer trovärdigheten av en källa på internet: 

1. Vem skrev texten? 

2. Varför skrev han/hon det här? 

3. Vad vill författaren att jag ska tro? 

4. Varför ska jag tro på det här? 

5. Vem skriver författaren för? Målgrupp? 

6. Vilket syfte har författaren med texten? 

7. Består texten mest av fakta eller åsikter? 

8. När är texten publicerad? (Ekengren & Lorentzon Ekengren 2011:17) 

Frågorna i det här mikrotemat är liknande de frågor som Skolverket vill att man ska ställa 
sig i arbetet med källor. Frågor som berör vem som skrev texten och varför man ska tro 
på innehållet går att koppla till äkthetskriteriet medan frågor om textens syfte och åsikter 
går att koppla till tendenskriteriet. När texten är skriven eller publicerad går in i 
tidssamband. Det saknas däremot en fråga som tydligt går att koppla till 
beroendekriteriet. Möjligen att fråga sju ”består texten mest av fakta eller åsikter” också 
går att koppla till beroendekriteriet då den eventuella fakta källan består av kan göra den 
beroende av andra källor. 
  
I brödtexten till makrotemat ”Källkritik” beskriver läromedlet vad källkritik är och vad 
man ska använda det till, med stort fokus på internet. Något som dock saknas är en 
förklaring över olika källor. Text och fotografi nämns men inte någon annan form av källa 
och inte heller definieras primär- och sekundärkälla trots att primärkälla nämns.  

5.1.4 Övningar 
Övningarna som är kopplade till källkritik återfinns inte i samband med makrotemat på 
sidan 17 utan i slutet av makrotemat och delen ”Att söka information” på sidan 22. Det 
finns framförallt två stycken övningar som kopplar till källkritik: 

Tidningar och trovärdighet 

Botanisera bland bibliotekets tidningar och tidskrifter. Välj ut några olika exempel och fundera över 
hur trovärdiga de är. Vilka skulle du kunna använda/inte använda som källmaterial? Varför? Jämför 
med några kompisar. Värderar ni källorna olika? Diskutera varför. 

Källgranskning pågår 

Välj några nyhetsartiklar. Arbeta i mindre grupper och källgranska dem kritiskt. Undersök rubrik, 
ingress och ev. illustration. Stämmer rubriken, ingressen och illustrationen med budskapet i 
artiklarna? Jämför resultatet i grupperna och diskutera det. (Ekengren & Lorentzon Ekengren 
2011:22) 
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Till bägge övningarna kan man bara anta att eleverna ska använda sig av det författarna 
på sidan 17 listar som gäller för alla källkritiskt granskning och frågorna i textrutan 
”Kritisk granskning av information från internet”. 

5.2 Svenska impulser för yrkesprogrammen 

5.2.1 Plats i läromedlet 
Läromedlet består av fem s.k. block och tre teman. Källkritik och kritisk granskning 
återfinns i det första blocket ”Det handlar om dig”. Den del som behandlar källkritik finns 
på sidorna 44–45 och markeras med rubriken ”Att bedöma källor”. Denna del är 
mikrotema till det första blocket (Markstedt 2012:44–45). I registret förekommer 
begreppet källkritik och hänvisar till sidan 45 och sidan 196 (Markstedt 2012:298). På 
sidan 196 återfinns en ruta med rubriken ”Informationssökning och källkritik”. Texten i 
rutan förmedlar dock bara att det är viktigt hur man söker och använder sig av information 
för att sedan hänvisa till sidorna 39–45 (Markstedt 2012:196).  
 
Inom temat ”Att bedöma källor” ingår ett mikrotema som markeras med rubriken 
”Källkritik – din checklista”. Den del av boken som behandlar källkritik kan tematiskt 
ställas upp enligt följande: 
 

Svenska Impulser för yrkesprogrammen (namnet på läromedlet, makrotema för 
bokens innehåll) 

Det handlar om dig (första blocket i boken, makrotema för sidorna 8–45, 
mikrotema till läromedlet, blocket innehåller det implicita temat ”att söka 
information”) 

Ditt sätt att lära (tredje delen i det första blocket, makrotema för sidorna 30-45, 
mikrotema till blocket ”Det handlar om dig”) 

Att bedöma källor (namnet på kapitlet, makrotema för sidorna 44–45, 
mikrotema till delen ”Ditt sätt att lära”) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Att bedöma källor”, förhåller sig till 
rubrikens explicita tema) 

Allas Wikipedia (ruta) (mikrotema till kapitlet ”Att bedöma källor”, 
makrotema för textrutan på sidan 44) 

Textruta (mikrotema till rubriken ”Allas Wikipedia”, följer rubrikens explicita 
tema) 

Källkritik – din checklista (mikrotema till kapitlet ”Att bedöma källor, 
makrotema för följande checklista/frågor)  

Checklista/frågor (mikrotema till rubriken ”Källkritik – din checklista”, 
förhåller sig till rubrikens explicita tema) 
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Diskutera (mikrotema till temat ”Att bedöma källor” och textrutan ”Allas 
Wikipedia”, makrotema till följande diskussionsfrågor) 

Diskussionsfrågor (mikrotema till rubriken ”Diskutera”, innehåller det 
implicita temat ”är Wikipedia en tillförlitlig källa”) 

Hur fungerar Wikipedia? (mikrotema till ”Diskutera”, fortsätter på det 
implicita temat ”är Wikipedia en tillförlitlig källa”) 

5.2.2 Vilken kunskap förmedlar läromedlet? 
Det kapitlet som behandlar källkritik fortsätter på ett av blockets implicita teman ”att söka 
information”. Under rubriken ”Att bedöma källor” menar författaren att det är viktigt att 
hitta och söka information men även att hur man använder den. Flertalet tänkbara källor 
förmedlas som t.ex. en bok, webbplats, tidningsartikel eller en intervju. Eftersom texten 
säger att dessa ”kan fungera” som källor antyds det att en källa kan vara flera saker. 
Primär- eller sekundärkälla nämns dock inte och inte heller att en källa kan vara skriftlig, 
muntlig eller materiell. Författaren vänder sig direkt till eleven och skriver att oavsett om 
eleven använder sig av ett bibliotek eller söker information på internet så är det viktigt att 
vara kritisk mot alla källor man hittar. Begreppet källkritik förekommer inte i brödtexten 
och ingen definition ges. Källkritik förekommer enbart en gång på de två sidorna och det 
är i rubriken ”Källkritik – din checklista” (Markstedt 2012:44–45).  

5.2.3 Hur ska elever arbeta? 
I brödtexten på sidan 44 framgår det att eleverna alltid ska vara kritisk mot sina källor, 
dock inte varför. Sidan 45 börjar med rubriken ”Källkritik – din checklista” som följs av 
ett antal frågor som eleverna ska ställa till sin källa: 

Vem har skrivit texten? Finns det information om den eller dem som står bakom texten? 

Vad handlar det om? Verkar författaren kunnig inom sitt område? Hur väl överensstämmer 
informationen med andra källor? 

När är texten skriven? Finns det en datering? Hur aktuell är informationen? 

Var är det publicerat? Finns information hos en privatperson, en organisation, ett universitet, en 
myndighet? 

Varför är texten skriven? Vill den påverka eller ge fakta? 

Hur är texten skriven? Ger den ett trovärdigt intryck eller inte? 

Är informationen användbar för dig? (Markstedt 2012:45) 

Frågorna ovan är det enda som står under rubriken. Det finns ingen text som ger 
ytterligare information, kontext eller förklaring men författaren uppmanar eleverna att 
vara kritisk mot alla typer av källor och ställa dessa frågor. De fyra källkritiska kriterierna 
nämns inte men frågorna har ändå en koppling till dessa och stämmer överens med de 
frågor som Skolverket vill att man ska ställa. Vem som har skrivit texten och information 
om den går att koppla till äkthetskriteriet medan när texten är skriven och hur aktuell den 
är går in i tidsamband. Beroendekriteriet täcks av frågorna om vad texten handlar om och 
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om dess information stämmer överens med andra källor. Varför texten är skriven och om 
den vill påverka eller ge fakta är frågor som förknippas med tendenskriteriet. 

5.2.4 Övningar 
De övningar som är kopplade till temat källkritik är markerade med rubrikerna 
”Diskutera” och ”Hur fungerar Wikipedia?”.  

1. Hur ofta och i vilka sammanhang använder ni Wikipedia? 

2. Vilka tycker ni är de största fördelarna med Wikipedia? Vilka tycker ni är de största 
nackdelarna eller farorna med Wikipedia? 

3. Hur kan man göra om man är osäker på om informationen som man hittar på Wikipedia är 
pålitlig? 

4. Har ni själva skrivit eller redigerat artiklar på Wikipedia någon gång? Varför? Varför inte? 

5. Vad är skolans inställning till Wikipedia – är det okej att använda det i skolarbeten eller 
inte? Vad är er erfarenhet? (Markstedt 2012:45) 

Under rubriken ”Hur fungerar Wikipedia?” är det flertalet frågor som kopplar till om hur 
man ändrar en artikel på Wikipedia och om vem som helst kan göra det. Eleverna ska här 
utforska webbplatsen Wikipedia och ta reda på hur den fungerar. 
 
Frågorna som följer mikrotemat ”Diskutera” har ingen tydlig koppling till det som står i 
det här kapitlets del. Detta eftersom alla frågor kretsar kring webbplatsen Wikipedia och 
om denna är en tillförlitlig källa. Författaren har tidigare nämnt att det finns flera typer av 
källor, som t.ex. en webbplats, och att eleverna alltid ska vara kritisk mot sina källor. 
Frågorna kretsat dock enbart kring Wikipedia och det ställs inte mot något annat. Därför 
har dessa frågor tilldelats det implicita temat ”är Wikipedia en tillförlitlig källa”. 

5.3 Fixa Genren 

5.3.1 Plats i läromedlet 
Fixa Genren har inga numrerade kapitel utan är indelad efter olika genrer som 
”Debattartiklar”, ”Dikter” och ”Reportage”. I slutet av boken finns det en del som heter 
”Uppslaget”. ”Uppslaget” är till för att hjälpa eleverna att skriva text och där kan de bland 
annat läsa om hur man citerar korrekt, lyckas med en intervju eller skriver en 
källhänvisning (Sahlin & Stensson 2011:3). Det är där man hittar temat källkritik i det här 
läromedlet. ”Uppslaget” sträcker sig mellan sida 210 och 234. Den del som behandlar 
källkritik markeras med rubriken ”Källkritik” på sidan 220 och är mikrotema till rubriken 
”Att redovisa källor”. Det finns inget register i boken där man kan söka efter begreppen 
källkritik eller kritisk granskning. 
 
Den del av boken som behandlar källkritik kan tematiskt ställas upp enligt följande: 
 

Fixa Genren (namnet på läromedlet, makrotema för bokens innehåll) 
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Uppslaget (mikrotema till läromedlet, makrotema för sidorna 210–234) 

Att redovisa källor (mikrotema till Uppslaget, makrotema för sidorna 217–220) 

Källkritik (makrotema för temat källkritik på sidan 220, mikrotema till 
rubriken ”Att redovisa källor”) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Källkritik” och följer dess explicita tema) 

Vem har skrivit? (mikrotema till rubriken ”Källkritik, makrotema till 
följande frågor) 

Frågor (mikrotema till rubriken ”Vem har skrivit?” och följer det explicita 
temat) 

Var finns texten? (mikrotema till rubriken ”Källkritik”, makrotema till 
följande frågor) 

Frågor (mikrotema till rubriken ”Var finns texten?” och följer det explicita 
temat) 

När skrevs texten? (mikrotema till rubriken ”Källkritik”, makrotema till 
följande frågor) 

Frågor (mikrotema till rubriken ”När skrevs texten?” och följer det explicita 
temat) 

Vad får du veta? (mikrotema till rubriken ”Källkritik”, makrotema till 
följande frågor) 

Frågor (mikrotema till rubriken ”Vad får du veta?” och följer det explicita 
temat) 

Varför är texten skriven? (mikrotema till rubriken ”Källkritik”, makrotema 
till följande frågor) 

Frågor (mikrotema till rubriken ”Varför är texten skriven?” och följer det 
explicita temat) 

Hur ser texten ut? (mikrotema till rubriken ”Källkritik”, makrotema till 
följande frågor) 

Frågor (mikrotema till rubriken ”Hur ser texten ut?” och följer det explicita 
temat) 

5.3.2 Vilken kunskap förmedlar läromedlet 
Under rubriken ”Källkritik” är det ett kort stycke med brödtext där författarna uppmanar 
eleven att alltid vara kritisk mot källor eftersom de kan innehålla information som är 
utdaterad, vinklad eller falsk. För att avgöra detta finns det frågor att utgå ifrån när eleven 
letar information. Författarna definierar inte begreppet källkritik och förklarar inte vad en 
primär- eller sekundärkälla är. Det framgår att det finns olika typer av källor som t.ex. 
webbplatser och böcker men det nämns inte om olika typer som muntlig eller skriftlig 
(Sahlin & Stensson 2011:220). 
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5.3.3 Hur ska elever arbeta? 
På sidan 220 i Fixa Genren uppmanar författarna eleverna att ställa ett antal frågor till 
sina källor när de letar efter information: 

Vem har skrivit? 

Vem står bakom texten? Är det en privatperson, en organisation eller en expert? Verkar den som 
står bakom texten trovärdig? 

Var finns texten? 

Var någonstans har du hittat informationen? Är texten från en akademisk tidskrift, en sida på internet 
eller från en myndighet? 

När skrevs texten? 

Hur gammals texten? Kan det finnas nyare forskning eller information att få tag på? 

Vad får du veta? 

Vad står det i texten? Är det fakta eller åsikter? Stämmer det som står i texten med vad andra skrivit 
i ämnet? 

Varför är texten skriven? 

Varför har författaren skrivit texten? Är det för att informera eller argumentera? Tror du att 
författaren eller organisationen kan ha skäl att vinkla informationen åt ett håll? 

Hur ser texten ut? 

Uppfattar du texten som seriös? Finns det saker som stör i texten, som stavfel, bildval, layout eller 
internetadressens namn? (Sahlin & Stensson, 220) 

Frågorna som författarna tar upp kopplar både till de källkritiska kriterierna och de frågor 
som Skolverket vill att man ska ställa. Vem som har skrivit texten och vart den finns 
tillsammans med hur texten ser ut går att koppla till äkthetskriteriet. Frågorna om när 
textens skrev går tydligt ihop med tidssamband medan frågorna inom vad man får veta 
hör till beroendekriteriet. Vad man får veta går även att koppla till tendenskriteriet 
tillsammans med varför texten är skriven. 

5.3.4 Övningar 
Då delen om källkritik ingår i ett kapitel som fungerar som ett hjälpmedel till eleverna 
när de ska skriva text och skolarbeten i olika genrer mer än olika sätt att öva sig på temat 
finns det inga övningar. Temat med källkritik är på ca en halv sida och det författarna valt 
att ta med är en kort text och de tidigare nämnda frågorna. 

5.4 Kontext. Svenska 1 för bygg och anläggningsprogrammet 

5.4.1 Plats i läromedlet 
I det här läromedlet ingår källkritik och kritisk granskning i kapitel 6: ”Media – informera, 
argumentera och kritiskt granska”. Detta är kapitlets makrotema. Det eleven ska lära sig 
från kapitlet är att: 

• Få kunskap om olika tidskrifter 

• Läsa olika typer av tidningsartiklar 
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• Intervjua en person 

• Kritiskt granska en artikel 

• Göra ett teve-/radioprogram 

• Argumentera och skriva en insändare 

• Arbeta med pronomen och prepositionsuttryck (Hedencrona & Smed-Gerdin 2011:143) 

Platsen i det här läromedlet skiljer sig från läromedlet Kontext Svenska 1 som var med i 
den tidigare undersökningen. Där ingick källkritik i kapitel 7: ”Kritiska röster – referera 
och kolla källan” (se bilaga 1). Kapitlet i den här boken sträcker sig mellan sida 143 och 
165. Den del som behandlar källkritik och kritisk granskning markeras med rubriken 
”Kritisk granskning”. Den delen är mikrotema till kapitlet och sträcker sig mellan sidorna 
156 och 158. Boken har inget register så man kan inte söka på begreppen källkritik eller 
kritisk granskning.  
 
Inom temat för den kritiska granskningen existerar sex stycken mikroteman som markeras 
genom en ruta och rubriker: en gul ruta med frågor, ” Uppgift – kritisk granskning” 
(Hedencrona & Smed-Gerdin 2011:156–158). Den del av boken som behandlar källkritik 
och kritiska granskning kan tematiskt ställas upp enligt följande: 
 

Kontext Svenska för bygg- och anläggningsprogrammet (namnet på läromedlet, 
makrotema för bokens innehåll) 

Media - informera, argumentera och kritiskt granska (namnet på kapitlet, 
mikrotema till läromedlet, makrotema för sidorna 142–165) 

Kritisk granskning (makrotema för sidorna 156–158, mikrotema till kapitlet) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Kritisk granskning”, följer kapitlets explicita 
tema om media och kritisk granskning) 

Gul textruta (mikrotema till rubriken ”Kritisk granskning”, följer både rubriken 
”Kritisk granskning” och kapitlets explicita tema) 

Uppgift – kritisk granskning (mikrotema till rubriken ”Kritisk granskning”, 
makrotema till uppgiften) 

5.4.2 Vilken kunskap förmedlar läromedlet? 
Under rubriken ”Kritisk granskning” står det nästintill exakt samma sak som i läromedlet 
Kontext Svenska 1 som var med i den tidigare undersökningen men författarna har kastat 
om vissa stycken och tagit bort ett stycke. Det stycke man har tagit bort är det som 
förklarar att det viktigt för journalister att vara källkritiska (se bilaga 1). 
 
Huvudpoängen av det som står i brödtexten är att tidningarna vill att folk ska köpa deras 
produkt och därför rapporterar det som de tror säljer bäst. Vissa typer av nyheter få helt 
enkelt mer utrymme än andra. Begreppet källkritik nämns inte här utan förekommer först 
under rubriken ”Uppgift – kritisk granskning”. Dock finns det ingen förklaring av 
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begreppet eller vad en kritisk granskning är förutom de frågor man ska ställa när man 
läser olika artiklar. Att en källa kan vara materiell, muntlig eller skriftlig nämns inte 
liksom inte heller att det finns primär- och sekundärkällor. I den övning eleverna ska 
genomföra skriver författarna, precis som i läromedlet Kontext från den tidigare 
undersökningen (se bilaga 1), att eleverna kan läsa mer om källkritik på Skolverkets 
hemsida ”Kolla källan”. De överlåter alltså beskrivningen och definitionen av källkritik 
till Skolverket och förmedlar inte denna kunskap själva (Hedencrona & Smed-Gerdin 
2011:156). 

5.4.3 Hur ska elever arbeta? 
Frågorna i den gula textrutan som författarna vill att eleverna ska ställa till artikel är exakt 
samma som i Kontext från den tidigare undersökningen (se bilaga 1): 

Vem är författaren till texten? Är det en myndighet, en organisation, en journalist eller en 
privatperson? 

Kan textförfattaren kontaktas? Finns telefonnummer eller e-postadress? 

Vad är syftet med texten? Att informera, påverka, sälja något, roa eller kritisera? 

När skrevs texten? Hur aktuell är det? 

Vilka åsikter förs fram? 

Jämför texten med en annan källa. Stämmer fakta? 

Kan man lita på källan? (Hedencrona & Smed-Gerdin 2011:156) 

Dessa frågor stämmer överens med de frågor som Skolverket tar upp att man ska ställa i 
arbetet med källor. Vem författaren och vem/vad som står bakom texten går att koppla 
till äkthetskriteriet och frågor om textens syfte och vilka åsikter som förs fram stämmer 
överens med tendenskriteriet. Textens aktualitet och när den skrevs innefattar 
tidssamband medan att jämföra texten med en annan källa hör ihop med 
beroendekriteriet. Varför man ska ställa dessa frågor eller någon förklaring av begrepp 
existerar inte bland dessa frågor eller i övrig text. Anledning till att författarna valt att inte 
ta med detta kan bero på att man i övningen uppmanar eleverna att läsa mer om källkritik 
på Skolverkets hemsida (Hedencrona & Smed-Gerdin 2011:156).  

5.4.4 Övningar 
Nederst på sidan 156 i Kontext Svenska 1 för bygg- och anläggningsprogrammet finns 
det en övning under rubriken ”Uppgift – kritisk granskning”. Övningen går ut på att 
eleverna ska välja ut en tidningsartikel och granska den med hjälp av frågorna ovan. 
Eleverna kan ta hjälp av Skolverkets hemsida för att läsa mer om källkritik. Detta är första 
gången begreppet källkritik nämns men hänvisar alltså eleverna till Skolverkets hemsida 
för att läsa om det. Den här delen skiljer sig från delen i läromedlet Kontext från den 
tidigare undersökningen. I den här boken har författarna tagit bort tema B (se bilaga 1) 
och har enbart kvar uppgiften om att undersöka en tidningsartikel (Hedencrona & Smed-
Gerdin 2011:156). Uppgiftens mikrotema hör ihop med temat ”Kritisk granskning” och 
frågorna man ska ställa till en källa. Det läromedlet tar upp om källkritik beskrivs ut ett 
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medialt perspektiv. Författarna skriver dock inte själva så mycket om källkritik utan 
hänvisar elever till Skolverkets hemsida. 

5.5 Digilär Svenska 1 

5.5.1 Plats i läromedlet 
Digilär är ett digitalt läromedel vilket gör att formen skiljer sig mot de andra läromedlen 
i den här undersökningen. Läromedlet för svenska 1 består av fem stycken arbetsområden: 
”Teman”, ”Handbok”, ”Språket”, ”Litteraturen” och ”Bibliotek”. Arbetsområdet 
”Handbok” innefattar sex olika delar och däribland ett som heter ”Källkritik”. Delen 
”Källkritik” innehåller i sig två stycken kapitel; ”Att söka information” och ”Källkritik”, 
samt en flik som heter ”Olika typer av texter”. 
 
Den del av läromedlet som behandlar källkritik och kritisk granskning kan tematiskt 
ställas upp enligt följande: 
 

Svenska 1 Gymnasiet (namnet på läromedlet, makrotema för läromedlets innehåll) 

Handbok (namnet på arbetsområdet, mikrotema till läromedlet, makrotema för 
delen ”Källkritik”) 

Källkritik (namnet en av delarna inom arbetsområdet ”Handbok” och mikrotema 
till detta, makrotema för tre kapitel inom denna del) 

Källkritik (namnet på kapitlet, mikrotema till delen ”Källkritik”) 

1. Vad är en källa? (mikrotema till kapitlet, makrotema för följande brödtext) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Vad är en källa?”, följer rubrikens 
explicita tema) 

2. Vad är källkritik? (mikrotema till kapitlet, makrotema för följande 
brödtext) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Vad är källkritik?”, följer rubrikens 
explicita tema) 

3. Varför källkritik? (mikrotema till kapitlet, makrotema för följande 
brödtext) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Varför källkritik?”, följer rubrikens 
explicita tema) 

4. Upphovsman och trovärdighet (mikrotema till kapitlet, makrotema för 
följande brödtext) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Upphovsman och trovärdighet”, följer 
rubrikens explicita tema) 

Upphovsman (mikrotema till ”Upphovsman och trovärdighet”, makrotema 
för följande brödtext) 



30 

Brödtext (mikrotema till rubriken upphovsman, följer rubrikens explicita 
tema) 

5. Första- och andrahandskällor (mikrotema till kapitlet, makrotema för 
följande brödtext) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Första- och andrahandskällor”, följer 
rubrikens explicita tema) 

6. Syfte och tendens (mikrotema till kapitlet, makrotema för följande brödtext) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Syfte och tendens”, följer rubrikens 
explicita tema) 

7. Tid (mikrotema till kapitlet, makrotema för följande brödtext) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Tid”, följer rubrikens explicita tema) 

8. Vetenskaplighet (mikrotema till kapitlet, makrotema för följande brödtext) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Vetenskaplighet”, makrotema för följande 
brödtext) 

9. Checklista för källkritik (mikrotema till kapitlet, makrotema för följande 
brödtext) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Checklista för källkritik”, följer rubrikens 
explicita tema) 

10. Lär dig ännu mer (mikrotema till kapitlet, makrotema för följande 
brödtext) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Lär dig ännu mer”, följer rubrikens 
explicita tema)  

Uppgifter (mikrotema till kapitlet, makrotema för arbetsuppgifterna) 

Arbetsuppgifter (mikrotema till rubriken ”Uppgifter”) 

5.5.2 Vilken kunskap förmedlar läromedlet? 
Digilärs Svenska 1 för gymnasiet är det läromedel som innehåller mest text om källkritik 
av samtliga läromedel. Det finns tio stycken rubriker (och en underrubrik) som kan ses 
ovan och under varje rubrik två till fyra stycken med text. Det här läromedlet redogör 
alltså grundligt för vad källkritik är, hur och varför man ska använda sig av det. 
Författarnas skriver att en källa är ”någonting vi hämtar information från” (Digilär 2014). 
De förklarar att en källa kan vara muntlig eller materiell och ger exempel som en text i 
ett läromedel, en roman eller en film (Digilär 2014). Det framkommer alltså att en källa 
kan vara olika saker. Senare i texten under rubriken ”Första- och andraandskällor” 
redogör författarna även för primära och sekundära källor. Dessa definieras också, en 
primär källa kan t.ex. vara ett ögonvittne och en sekundär källa en tidning man läser står 
det i läromedlet. Författarna redogör till och med för vad en s.k. tredjepartskälla är och 
ger en blogg som citerar en artikel ur Nationalencyklopedin som exempel (Digilär 2014). 
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Under rubriken ”Vad är källkritik?” definierar författarna källkritik som ”ett 
förhållningssätt till den information vi får från källan” (Digilär 2014). De skriver att en 
källa alltid är påverkad av sin samtid och i det sammanhang som de skapades. När vi ska 
använda en källa måste vi därför vara kritiska mot det vi läser, ser eller hör. Vi måste vara 
källkritiska för att hitta rätt information annars kan den kunskap vi inhämtar vara felaktig 
(Digilär 2014).  
 
Författarna nämner aldrig de källkritiska principerna men som kan ses i temana och 
rubrikerna redogör man för tendens, tid, upphovsman, trovärdighet och olika typer av 
källor. Inom dessa teman beskriver man och definierar vad detta står för. Under rubriken 
”Upphovsman och trovärdighet” skriver man att man ska välja de källor som är mest 
tillförlitliga, vilket ligger till grund för att källan är äkta. Under rubriken ”Tid ” förklarar 
man, precis som det låter, att tidsmässigt är en källa trovärdigare ju närmare i tiden den 
ligger och att den kan påverkas av tiden den kom till medan författarna under rubriken 
”Syfte och tendens” för fram att en källa kan vara skapad av olika anledningar. T.ex. för 
att informera, övertyga eller påverka. Man ska vara försiktig när man använder källor som 
är tendiösa men dessa kan också ha ett värde om man t.ex. ska undersöka hur opinionen 
ser ut i en viss fråga menar författarna (Digilär 2014). Begreppet oberoende förekommer 
också i kapitlet under rubriken ”Första- och andrahandskällor”. Där skriver författarna att 
sekundära källor kan ha valt ut viss information från en primärkälla. Därför ska eleven 
jämföra mot andra oberoende källor för att se att informationen stämmer och är korrekt 
återgiven (Digilär 2014). 
 
I texten under den sista rubriken ”Lär dig ännu mer” hänvisar läromedlet till det ”extra 
material” man har samlat ihop. Där kan eleven lära sig ännu mer om källkritik och får tips 
på några, enligt författarna, tillförlitliga sidor. En av sidorna är Skolverkets sida ”Kolla 
källan” (Digilär 2014). 

5.5.3 Hur ska elever arbeta? 
Inom kapitlet ”Källkritik” finns det 10 stycken rubriker som beskriver det eleven ska veta 
om källkritik enligt författarna. Under rubrik nummer nio ”Checklista för källkritik” 
sammanfattas sedan denna kunskap i en checklista med nio huvudfrågor som eleven ska 
ställa till en källa oavsett vilken källa det är:  

1. Vem är källans upphovsman? 

2. Till vem vänder sig källan? 

3. I vilket syfte har källan tillkommit? 

4. När tillkom källan? 

5. Har källan tendens? 

6. Hänvisar upphovsmannen till vetenskaplig forskning? 

7. Var är det för sorts webbplats? 
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8. Är webbsidan skapad av en organisation, myndighet, företag eller privatperson? 

9. Ger webbsidan ett seriöst intryck? (Digilär 2014) 

Frågorna liknar de frågor som Skolverket vill att man ska ställa till en källa. Under dessa 
huvudfrågor finns det även ett varierande antal följdfrågor för att förtydliga. Vem som är 
källans upphovsman tillsammans med vad det är för sorts webbplats och om den gör ett 
seriöst intryck kopplar till äkthetskriteriet medan när källan tillkom hör till tidssamband. 
Flertalet frågor kopplar till tendenskriteriet som exempelvis till vem källan vänder sig, i 
vilket syfte den tillkom och om källan har tendens. Det finns dock inga frågor som kopplar 
tydligt till beroendekriteriet eller ens nämner begreppet oberoende. En möjlig tolkning är 
att ett par följdfrågor täcker upp detta. Inom flertalet huvudfrågor uppmanas eleven att 
kolla upp om källans referenser är tillförlitliga.    

5.5.4 Övningar 
Direkt under rubriken ”Källkritik” hänvisar läromedlet till en uppgift där eleverna ska 
reflektera om vad de vet om källkritik. Detta ska eleverna göra innan de börjar läsa 
kapitlet. Eleverna kan ta sig till uppgiften genom att klicka på en länk i brödtexten eller 
att klicka på fliken ”Uppgifter” uppe på hemsidan högra hörn alternativt längst ner på 
sidan. Arbetsuppgifterna är sex stycken till antalet där fråga 1–3 är diskussionsfrågor och 
4–6 är uppgifter som eleven ska utföra (Digilär 2014). 
 
I fråga ett ska eleven antingen reflektera själv eller diskutera följande med en klasskamrat: 

• Vad tänker du på när du läser rubriken Källkritik? 

• Vad är en källa? 

• Vad vet du redan om källkritik? 

• Vad tror du att du bör tänka på när du söker upp fakta för att hitta trovärdig och säker 
information? 

• Varför tror du att skolan undervisar i källkritik i dag? (Digilär 2014) 

Dessa frågor ska eleven alltså besvara innan denne läser kapitlet. Frågorna kopplar tydligt 
till kapitlets tema och innehåll.  
 
I fråga två ska eleven diskutera varför Nationalencyklopedin och Svenska Akademiens 
ordbok är tillförlitliga källor. Eleven ska använda så många källkritiska begrepp de kan i 
sin förklaring. Denna fråga leder in till fråga tre där eleven själv eller med hjälp av en 
klasskamrat ska rangordna och motivera varför fem stycken utvalda källor är trovärdiga 
eller inte. De källor som författaren har valt ut är: en artikel i en lokaltidning, en lärare på 
skolan, vänner på de sociala medierna instagram eller Twitter, Wikipedia och en 
kommunpolitiker (Digilär 2014). Det framgår varken i kapitlets text eller under temat 
”Uppgifter” när dessa uppgifter ska göras, därför kan man bara anta att dessa ska arbetes 
med efter eleven har läst kapitlet.  
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Fråga fyra klassificeras som en ”arbetsuppgift” och där ska eleven granska ett antal 
hemsidor utifrån det den fått lära sig i kapitlet och med hjälp av den tidigare nämnda 
”Checklista för källkritik” (Digilär 2014). De utvalda hemsidorna behandlar ämnet 
naturvetenskap på olika sätt. Hemsidorna är Greenpeace hemsida, Forskning.se, 
Naturvetenskap.org och Naturvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitets 
hemsida. Elevens ska motivera vilka hemsidor som är mest trovärdiga och diskutera i 
vilka olika syften man kan använda dessa hemsidor.  
 
Nästa arbetsuppgift är fråga fem där eleven ska undersöka vad det är som får en hemsida 
at framstå som något den inte är. Eleven ska gå in på den satiriska nyhetssajten Dagens 
Svenskbladet och svara på följande frågor: 

• Gå in på webbsidan via länken. 

• Studera vilka element som används för att få sajten att se ut som en seriös tidnings hemsida. 
Arbeta tillsammans med en klasskamrat och diskutera tillsammans de olika element som 
signalerar seriositet som ni kan hitta. På vilket sätt får det sidan att verka seriös? 

• Går det att få reda på att sajten är en satir, direkt på hemsidan? 

• Diskutera vad syftet kan vara med en sån här webbsida. 

• Känner ni till andra satirer? Ta reda på mer [mer] om satiren som form och jämför andra 
satiriska texter, filmer eller bilder med denna sida (Digilär 2014). 

I arbetsuppgift sex ska eleven jämföra fem stycken utvalda texter om jämställdhet. Dessa 
texter som har rubriken ”Olika typer av texter” finns under det övergripande temat 
”Källkritik” som utöver detta innehåller två stycken kapitel; ”Att söka information och 
”Källkritik”. Texterna är en blandning av faktasidor, debattartiklar och en bloggtext. I den 
första delen av frågan, som behandlar faktatexterna, ska eleverna i sin jämförelse svara 
på frågor som vilket syfte källan har, om källan har tendens och vem den vänder sig till 
samt om den innehåller källhänvisningar (Digilär 2014). I den andra delen av frågan ska 
eleverna jämföra debattartiklarna och bloggtexten. Här ska eleverna diskutera vilka som 
står bakom källorna, för vem de skriver, texternas syfte och tendens, om det finns 
värdeladdade ord och om också dessa källor innehåller källhänvisningar. Diskussionen 
ska sedan användas till en källkritisk analys där eleven ska använda sig av källkritiska 
begrepp och motivera vilka för- och nackdelar källorna har i sin tillförlitlighet och vilka 
källor de själva skulle använda sig av i en utredande uppsats om jämställdhet i Sverige 
(Digilär 2014). 
 
Samtliga frågor kopplar till det som författarna tagit upp under kapitlet ”Källkritik”, så 
som t.ex. syfte och tendens och upphovsmän och trovärdighet. Eleverna måste till vissa 
frågor använda sig av andra hemsidor till sina källkritiska analyser men kunskapen och 
hur de ska gå till väga finns i läromedlet. Till fråga fyra ska eleverna t.ex. använda sig av 
den tidigare nämnda ”Checklistan för källkritik”. 
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6 Diskussion 
I den här delen diskuteras det hur de olika läromedlen förhåller sig till Skolverkets 
kunskap om källkritik, till varandra och till den tidigare forskningen. 

6.1 Plats i läromedlet 
De platser där författarna valt att placera in teman som källkritik och kritisk granskning 
varierar mellan läromedlen. Ekengrens Svenska 1 placerar exempelvis källkritiken i första 
kapitlet på sidan 17. Svenska impulser för yrkesprogrammen placeras också källkritiken 
relativt tidigt i läromedlet under det första s.k. ”blocket” på sidan 44 medan Fixa Genren 
placerar temat i bokens sista del ”Uppslaget” på sidan 220. Läromedlen Språket och 
berättelsen 1, Kontext Svenska 1 och Kontext Svenska 1 för bygg- och 
anläggningsprogrammet placerar källkritiken mer i mitten av böckerna på sidorna 150, 
184 och 158 respektive. Då Digilär Svenska 1 inte har någon sidnumrering är det inte lika 
enkelt att se exakt varit i läromedlet temat källkritik är placerat. På läromedlets 
huvudhemsida finns kapitlet ”Källkritik” under det andra arbetsområdet ”Handbok”. 
Källkritik förekommer alltså relativt tidigt i läromedlet då det finns fem stycken 
arbetsområden.  
 
Varför källkritik återfinns på just dessa platser kopplar till vad författarna har valt sätta 
temat i relation till. I Ekengrens Svenska 1 förekommer alltså källkritik i första kapitlet 
”Att lära” under delen ”Att söka information”. Varför detta är placerat i början på boken 
framkommer inte i bokens text men det går att göra tolkningar och antaganden. Anledning 
till att informationssökning och källkritik placerats tidigt i boken kan vara för att 
författarna vill att eleverna ska ha detta i bakhuvudet när det läser och arbetar med den 
resterande delen av boken. Svenska impulser för yrkesprogrammen placerar också 
källkritiken relativt tidigt och i samband med informationssökning. Blocket som 
mikrotemat källkritik befinner sig inom heter ”Ditt sätt att lära” vilket liknar Ekengrens 
Svenska 1:s kapitel ”Att lära”. Båda läromedlen kopplar alltså samman källkritik med 
elevernas sätt att lära och har troligtvis placerat temat i början för att eleverna ska arbeta 
med det genomgående i boken.  
 
Läromedlet Språket och berättelsen 1 Svenska 1 placerar källkritiken i mitten av boken 
under kapitlet ”Skriva och förmedla”. Detta kapitel har uppsatsen gett det implicita temat 
”skriva egen text” och det är detta mikrotemat om källkritik följer. Källkritik är alltså inte 
sammankopplat med informationssökning i det här läromedlet utan tas upp i samband 
med att skriva olika typer av texter.  Författarna har valt att dela upp boken i två delar 
varav den första delen behandlar skönlitterära texter som eleverna t.ex. ska tolka och 
hjälpa dem att utöka ordförrådet. Med denna uppdelning ska eleverna inte lära sig skriva 
olika texter förrän en bit in i läromedlet och där läsa om källkritik. Författarna kanske 
anser att källkritik inte är viktigt i arbetet med de skönlitterära texterna och därför inte tar 
upp det i början. När sedan olika skriftliga texter ska behandlas förekommer källkritik tre 
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sidor in i kapitlet ”Skriva och förmedla”. Detta är något som eleverna sedan ska använda 
sig av när det skriver egna texter som argumenterande uppsats eller debattartikel 
(Gustafsson & Wivast 2015:192, 199). 
 
De två läromedel i den här studien som ingår i serien Kontext placerar till skillnad från 
tidigare nämnda läromedel inte källkritik i samband med informationssökning eller 
textskrivande. Båda dessa läromedel kopplar samman källkritiken med media och att man 
ska vara kritisk till det man ser, hör och läser. Placeringen av temat källkritik skiljer sig 
dock aningen även mellan dessa böcker. I Kontext Svenska 1 för yrkesprogrammen ingår 
källkritisk granskning av text i kapitel sex ”Media – informera, argumentera och kritiskt 
granska” till skillnad från Kontext Svenska 1 där källkritisk granskning istället ingår i 
kapitel sju ”Kritiska röster – referera och kolla källan”. Anledning till att källkritik 
förekommer på olika ställen i samma bokserie beror troligtvis på att böckerna i serien 
Kontext som är riktade till yrkesprogrammen har unika kapitel som kopplar till varje 
program. Därför har författarna i boken för bygg- och anläggningsprogrammet flyttat den 
källkritiska granskningen till ett annat kapitel. De har också kortat ner avsnittet och tagit 
bort många av övningarna.  
 
Det digitala läromedlet Digilär Svenska 1 skiljer sig i formen från de övriga läromedlen 
eftersom det existerar som en hemsida. Ändå påminner placeringen av källkritik om den 
i det tryckta läromedlet Fixa Genren. Digilär Svenska 1 placerar temat ”Källkritik” under 
arbetsområdet ”Handbok” medan Fixa Genren placerar källkritik under vad författarna 
kallar ”Uppslaget”. Både ”Handbok” och ”Uppslaget” verkar ha samma syfte d.v.s. att 
det är dit eleverna ska vända sig för att få tips hur de ska gå till väga och arbeta med olika 
ämnen. Digilär Svenska 1 har dock en ingående beskrivning av källkritik samt övningar 
i sitt kapitel medan Fixa Genren mer ger tips och frågor eleverna kan ställa när de letar 
information. Digilär Svenska 1 har också placerat ett kapitel som heter ”Att söka 
information” under delen ”Källkritik” vilket gör att även det här läromedlet kopplar 
samman källkritik med informationssökning.  
 
Sammanfattningsvis visar studien att läromedlen placerar temana källkritik och kritiska 
granskning på olika ställen inom läromedlen och att vissa kopplar samman källkritik med 
informationssökning medan andra kopplar samman det med att vara kritisk mot media 
eller skrivande av text.   

6.2 Vilken kunskap förmedlar läromedlet? 
Samtliga läromedel menar att källkritik är något viktigt att man alltid ska vara kritisk mot 
sitt källmaterial. Tre av läromedlen beskriver källkritik som en metod för att kunna avgöra 
om information är trovärdig; Digilär Svenska 1, Språket och berättelsen Svenska 1 och 
Ekengrens Svenska 1. Resterande läromedel saknar en definition av begreppet källkritik. 
Inget av läromedlen i den här studien beskriver heller de källkritiska principerna som 
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Thurén tar upp i sin bok Källkritik (2013:7–8). Detta är intressant eftersom eleverna i 
Berkeby och Steinbrechers (2015:24–26) studie uppgav att de saknade definitioner av 
källkritiska begrepp i sin undervisning. Läromedlet Digilär Svenska 1 använder sig av 
begreppen tendens och tidsaspekt men det är det närmaste något läromedel i studien 
kommer de källkritiska principerna. 
  
Alla läromedel i denna studie tar också upp att en källa kan vara många olika saker. Tv-
program, tidningsartikel, bok och en internetsida är vanliga exempel på detta ur 
läromedlen. Det är dock bara tre läromedel som nämner muntliga, materiella och 
skriftliga källor eller primär- och sekundärkälla. Det enda läromedel som innefattar och 
beskriver samtliga av dessa begrepp är Digilär Svenska 1. I Ekengrens Svenska 1 nämns 
det att ”källan helst är en primärkälla och inte ett referat från en annan källa” (Ekengren 
& Ekengren-Lorentzon 2011:17). Dock inte vad en primärkälla är eller varför det är att 
föredra framför ett referat (sekundärkälla). Varför dessa begrepp inte används är svårt att 
förstå. Möjligen anser författarna att det räcker med att förmedla exempel på olika källor 
(som bok eller internetsida) istället för att djupare diskutera och förklara källkritiska 
begrepp. I studien har det också framkommit att sju av åtta läromedel ägnar mellan en till 
tre sidor till källkritik av totalt 200–300 sidor. Därför kan bristen av plats vara en 
anledning till att begrepp inte används och förklaras. En intressant aspekt av detta är också 
att det inte skiljer sig mellan läromedel som är utformade för högskoleförberedande 
program eller yrkesprogram då nästan inget av läromedlen förmedlar denna kunskap. Det 
enda läromedlet som gör detta är det tidigare nämnda Digilär Svenska 1. Anledningen till 
att det digitala läromedlet är det som tar upp flest begrepp är troligtvis att författarna där 
inte behöver bekymra sig om plats på samma sätt. 
 
I Bahars studie (2011:17) upplevde eleverna att de inte alltid visste hur de ska arbeta med 
källkritik. Om det inte finns en definition av varken källkritik eller begrepp som används 
inom källkritiken kan det bidra till att eleverna inte förstår vad som menas eller vad det 
ska göra.   

6.3 Hur ska elever arbeta? 
De flesta av läromedlen har ett antal frågor eller någon form av checklista med frågor 
som eleverna ska ställa till en källa. Dessa frågor och checklistor stämmer i stort överens 
med de frågor som Skolverket uppmanar elever att ställa till en källa. Exempel på dessa 
frågor är vem som står bakom texten, var texten är publicerad, när är texten skriven, varför 
är texten skriven och hur ser texten ut. Dessa exempelfrågor kopplar till tre av fyra av de 
källkritiska principerna och de kategorier som den här uppsatsen använder sig av. Dessa 
kategorier är äkthetskriteriet, tidssamband och tendenskriteriet. Fem av sju läromedel har 
även frågor som kopplar till beroendekriteriet. Exempel på en sådan fråga är stämmer 
informationen överens med andra källor. De två läromedel som saknar en tydlig koppling 
till frågor inom beroendekriteriet är Digilär Svenska 1 och Ekengrens Svenska 1. 
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Resultaten om hur eleverna ska arbeta från denna undersökning stämmer även överens 
med Norlunds (2011) undersökning om vilka kritiska aktiviteter som eleverna ska ägna 
sig åt. T.ex. att eleverna ska vara kritiska samt värdera och kontrollera sina källor. En 
skillnad mot Norlunds undersökning är dock att det i den här undersökningen inte 
framkommit någon större skillnad i hur källkritik framställs i läromedel för 
högskoleförberedande program och yrkesförberedande program. Samtliga läromedel 
uppmanar t.ex. eleverna att vara kritiska. Det är ingen större skillnad i formuleringarna i 
författarnas uppmaningar eller frågor om man jämför med Norlunds resultat då eleverna 
i läroböckerna för de yrkesförberedande programmen ”inte skulle lita på” och ”lyssna, 
titta och se” (Norlund 2011:159–160). 

6.4 Övningar 
Ett av läromedlen, Fixa Genren, innehöll inga övningar alls. Detta beror sannolikt på at 
platsen där temat källkritik förekommer fungerar som ett hjälpmedel åt bokens övriga 
innehåll. Övningarna som de övriga läromedlens författare föreslår kretsar framförallt 
kring att analysera en tidningsartikel och att värdera en hemsida eller jämför två hemsidor 
med varandra. Alla dessa läromedel utom Språket och berättelsen 1. Svenska 1 och 
Svenska impulser för yrkesprogrammen har åtminstone en övning där eleverna ska 
analysera en tidningsartikel på något sätt. 
 
 I de övningar där eleverna ska analysera eller jämföra hemsidor är det framförallt två 
stycken hemsidor som framkommer; Wikipedia och Nationalencykopedin. Svenska 
impulser för yrkesprogrammen har ett tydligt fokus på Wikipedia och om den hemsidan 
är tillförlitlig som källa. Det som framkommer i de läromedel som tar upp dessa sidor är 
att de värderas olika av författarna. Övningarna med Wikipedia har frågor som relaterar 
till om Wikipedia är en tillförlitlig källa medan de frågor som relaterar till 
Nationalencyklopedin formuleras varför NE kan ses som en tillförlitlig källa. Övningar 
där eleverna ska jämföra olika källor mot t.ex. uppslagsverk (NE) förekom även i 
Norlunds (2011) undersökning. 

6.5 Sammanfattande slutsatser 
De slutsatser som går att dra från resultaten är följande: 
 
Temana källkritik och kritisk granskning placeras på olika platser i läromedlen. I början 
eller i mitten av läromedlen är de vanligaste platserna. Källkritik placeras i samband med 
tre olika teman; textskrivande, informationssökning och media. Med vilket tema källkritik 
placeras påverkar också vart i läromedlet det placeras. Informationssökning förekommer 
oftast i början av läromedlet medan textskrivande eller media förekommer mer i mitten 
av läromedlen. 
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Vad gäller kunskapen i läromedlen så uppmanar samtliga läromedel eleverna att vara 
kritiska mot sina källor men fyra av sju läromedel definierar inte vad källkritik är eller 
exakt hur det ska användas. Det enda läromedlet som förklarar att en källa kan vara 
materiell, muntlig eller skriftlig och att det finns primär- och sekundärkällor är Digilär 
Svenska 1. Resterande läromedel definierar eller förklarar bara delar av detta eller nämner 
det inte alls. 
 
Samtliga läromedel uppmanar eleverna att ställa frågor som är samma eller liknande de 
som Skolverket vill att eleverna ska ställa till en källa. Av kategorierna som den här 
uppsatsen använt sig av syns äkthetskriteriet, tidsamband och tendenskriteriet tydligast. 
Beroendekriteriet är den kategori som har minst frågor kopplade till sig och förekommer 
inte i två av läromedlen. 
 
De övningar som läromedlen föreslår handlar framförallt om att analysera en 
tidningsartikel eller att värdera en hemsida, alternativt jämföra en hemsida mot en annan. 
Wikipedia och Nationalencyklopedins hemsida var de hemsidor som förekom mest inom 
detta.  

6.6 Didaktiska implikationer 
 
Det lärare kan ta med sig från den här undersökningen är att även om ett läromedel gör 
anspråk på att behandla antingen en hel kurs eller delar ur den är det inte säkert att det är 
på ett sådant sätt som läraren själv vill att läromedlet ska ta upp ett ämne. Som den här 
undersökningen har visat är det exempelvis flertalet läromedel i denna studie som inte 
definierar källkritik eller ger en kontext hur eller när det ska användas. Om en lärare vill 
att eleverna ska kunna använda sig av läromedlet utanför klassrummet för att lära sig om 
källkritik kanske just dessa läromedel inte är att rekommendera. Dock kan ett sådant 
läromedel ha bra övningar om källkritik. Läraren måste då se till att skapa eget material 
som definierar källkritik och hur man ska arbeta med det till eleverna.  
 
Det är inte heller säkert att ett läromedel placerar källkritik i samband med det ämne som 
en lärare själv skulle ha gjort. I den här undersökningen är exempelvis källkritik 
sammankopplat med textskrivning, informationssökning och media. Därför kan det också 
vara viktigt att läraren förmedlar till eleverna att även om källkritik förekommer på en 
viss plats och i ett visst samband i ett läromedel så ska eleverna alltid använda sig av 
källkritik, inte bara i just dessa sammanhang. 
 
Eftersom många läromedel skiljer sig så mycket är det viktigt att lärarna själva noggrant 
analyserar läromedlen innan inköp eller arbete med dessa. Passar just detta läromedel till 
det eleverna ska arbeta med eller den kunskap läraren vill att eleverna ska ta med sig om 
ett visst ämne. 
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Bilagor 
 

Kontext. Svenska 1 
Plats i läromedlet 
I det här läromedlet ingår källkritik och kritiska granskning i kapitel 7: ” Kritiska röster – 
referera och kolla källan”. Detta är alltså kapitlets makrotema. Det eleven ska lära sig från 
kapitlet är att: 

• Skriva ett referat 

• Ta del av några kritiska röster 

• Läsa om källkritik 

• Kritiskt granska texter 

• Arbeta med huvudsats och bisats1 

Kapitlet sträcker sig mellan sida 167 och 189. Den del som uttryckligen säger sig 
behandla kritisk granskning markeras med rubriken ”Kritisk granskning”. Den delen är 
ett mikrotema till kapitlet och sträcker sig mellan sida 184 och 187. Knappt 1,5 % av 
boken behandlar på något sätt källkritik eller kritisk granskning. Boken har inget register 
vilket innebär att man inte kan söka på de teman uppsatsen är ute efter. Sett till antal sidor 
har temat ”Kritisk granskning” ungefär lika mycket plats som alla andra mindre teman i 
boken. Dock är det tydligt att ”Kritisk granskning” är ett av dessa teman som innehåller 
minst text. Övningsrutor och en seriestripp utgör huvuddelen av sidorna medan 
brödtexten är ca en tredjedels sida.  
 
Inom temat för den kritiska granskningen existerar fem stycken mikroteman som 
markeras med rubriker: ”Textarbete”, ”Reflektera”, ”Reflektera mera”, ”Viktiga frågor 
att ställa då man läser en artikel i en tidning eller på nätet” och ”Projekt”. Det finns även 
en seriestripp som på olika sätt hör till vissa av rubrikerna och blir ett eget tema. Den del 
av boken som behandlar källkritik kan tematiskt ställas upp enligt följande: 
 

Kritisk granskning (makrotema för sidorna 184 – 187, mikrotema till kapitlet) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Kritisk granskning”, innehåller ett implicit tema 
som uppsatsen kallar ”Journalism och källkritik”) 

Textarbete (mikrotema till temat ”Kritisk granskning”, makrotema till följande 
frågor och seriestripp, följer det implicita temat ”Journalism och källkritik”) 

Seriestripp (mikrotema till rubriken textarbete, makrotema till rubrikerna 
”Reflektera” Reflektera mera”, följer brödtextens implicita tema ”Journalism och 
källkritik”) 

                                                 
1 Hedencrona & Smed-Gerdin, 2011, s. 167. 



 

Reflektera (mikrotema till seriestrippen, makrotema till de följande frågorna, 
följer det implicita temat ”Journalism och källkritik”) 

Reflektera mera (mikrotema till seriestrippen, makrotema till de följande 
frågorna, följer det implicita temat ”Journalism och källkritik”) 

Viktiga frågor att ställa då man läser en artikel i en tidning eller på nätet 
(mikrotema till temat ”Kritisk granskning”, makrotema kommande text) 

Projekt (mikrotema till temat ”Kritisk granskning”, makrotema till kommande 
övningar, följer delvis det implicita temat ”Journalism och källkritik”) 

Vilken kunskap förmedlar läromedlet? 
Under rubriken ”Kritisk granskning” beskriver läromedlet journalisters roll i samhället 
och att den är viktig i avseendet att de analyserar och kommenterar skeenden och 
händelser. Det diskuterar även vikten av att en journalist är källkritisk och använder sig 
av trovärdiga källor. Temat belyser också att allting som händer i världen inte kan 
rapporteras utan att journalister måste välja det som är viktigast. Här ställer man också 
frågan vad som är viktigt att skriva om, vad är intressant? En jämförelse görs mellan 
morgon- och kvällstidningar. Kvällstidningarna ger den s.k. sensationsjournalistiken 
större utrymme. Detta enligt läromedlet för att sälja lösnummer. Morgontidningen har 
inte samma behov då den har fasta prenumeranter.2  
 
Man kan i texten urskilja ett implicit tema som skulle kunna kallas något i stil med 
”Journalism och källkritik” då fokus ligger på hur journalister arbetar i texten. Begreppet 
källkritik förekommer inte i brödtexten utan nämns först under mikrotemat ”Projekt” och 
där i samband med att eleven ska in och läsa på skolverkets hemsida om källkritik.3 
Kontext definierar alltså inte begreppet källkritik själv utan hänvisar till Skolverkets 
hemsida och deras definiering och förslag på hur man kan arbeta med källkritik. 
 
Hur ska elever arbeta? 
På sidan 186 finns det en textruta med mikrotemat ”Viktiga frågor att ställa då man läser 
en artikel i en tidning eller på nätet”.4 
De frågor man ska ställa sig är: 

Vem är författaren till texten? Är det en myndighet, en organisation, en journalist eller en 
privatperson? 

Kan textförfattaren kontaktas? Finns telefonnummer eller e-postadress? 

Vad är syftet med texten? Att informera, påverka, sälja något, roa eller kritisera? 

När skrevs texten? Hur aktuell är det? 

Vilka åsikter förs fram? 

Jämför texten med en annan källa. Stämmer fakta? 

                                                 
2 Hedencrona & Smed-Gerdin, 2011, s. 184. 
3 Ibid, s. 187. 
4 Ibid, s. 186. 



 

Kan man lita på källan?5 

De uppmaningar som finns i det här mikrotemat stämmer överens med de frågor som 
Skolverket tar upp att man ska ställa sig i arbetet med källor. Att ta reda på vem författaren 
är och om författaren kan kontaktas går in i kategorin äkthetskriteriet medan frågor om 
textens syfte och åsikter går att koppla till tendenskriteriet. När texten skrevs och dess 
aktualitet stämmer överens med kriteriet tidssamband. Att jämföra texten med en annan 
källa går att koppla både till äkthet och beroendekriteriet. Frågorna som läromedlet tar 
upp stämmer alltså överens med skolverkets syn på källkritik. Dock finns det ingen text 
som förklarar begrepp eller kan ge en djupare förklaring till varför man ska ställa sig 
dessa frågor. Detta beror sannolikt på att man i bokens källkritiska övning uppmanar 
eleven att gå in på Skolverkets hemsida om källkritik och läsa där. Det som saknas 
gentemot Skolverket är information om olika typer av källor. Begreppen förstahands- och 
andrahandskälla nämns inte. Att det finns skriftliga, muntliga och materiella källor tar 
man inte heller upp. Som tidigare nämnt så uppmanas dock eleven att gå in på Skolverkets 
hemsida.  
 
I likhet med Norlunds undersökning av kritiska elevaktiviteter uppmanas eleverna även 
här att vara kritisk i sin undersökning genom att kontrollera, värdera och granska sina 
källor och därefter dra slutsatser. Eleverna uppmanas också att jämföra texter med andra 
källor och fundera över en källas trovärdighet även om instruktionerna inte är lika 
utförliga eller specifika som i Nordlunds undersökning.6 
 
Övningar 
På de fyra sidorna om kritisk granskning finns det fyra stycken mikroteman med övningar 
till eleverna. Dessa är som tidigare nämnt ”Textfrågor”, ”Reflektera”, ”Reflektera mera” 
och ”Projekt”. Alla relaterar till makrotemat ”Kritisk granskning” och dess brödtext men 
de tre förstnämnda relaterar även till en seriestripp ur den tecknade serien ”Rocky”. Serien 
handlar om hur det är att vara reporter och hur man kan ”sätta dit” sina intervjuobjekt.7 
Nedan redogörs för de frågor eleverna ska svara på utifrån brödtexten och seriestrippen. 
 
Textfrågor:  

Vad är nackdelen med att vara reporter? 

Hur kan man lura intervjuobjekt? 

Vad är lösningen enligt seriestrippen?8 

Reflekterande frågor: 

Vad vill Kellerman säga med sin serie? 

                                                 
5 Hedencrona & Smed-Gerdin, 2011, s. 186. 
6 Norlund, 2011, s. 159–160. 
7 Hedencrona & Smed-Gerdin, 2011, s. 184-185. 
8 Ibid, s. 184. 



 

Reflektera mera 

Varför är vissa journalister bara ute efter ett scoop? 

Varför bör vi vara kritiska till det vi läser och hör?9 

Dessa frågor relaterar till de teman texten och bilden tar upp, dvs. ”Journalism och 
källkritik”. Då man inte vet vad författarna förväntar sig för svar på frågorna går det att 
koppla vissa av dem till skolverkets kunskapsinnehåll. Nackdelen med att vara reporter 
kan t.ex. vara att man måste arbeta källkritiskt, vilket tar tid och kan vara svårt ibland. 
Hur man kan lura intervjuobjekt går att koppla till tendenskriteriet: Varför ska man lura 
sitt objekt? Vad vill man ha ut av källan? Vinklar man informationen till sin egen fördel? 
Samma gäller för ”varför är vissa journalister bara ute efter scoop”.  
 
Temat ”Kritisk granskning” avslutas på sidan 187 med en övning som läromedlet kallar 
”Projekt”. Här ska eleven arbeta tillsammans med en kamrat och göra två uppgifter. Först 
ska de välja ut en tidningsartikel och granska den med hjälp av de frågor läromedlet tar 
upp på sidan innan. Därefter ska de gå in på Skolverkets hemsida och läsa om källkritik 
och sedan välja ut fem punkter de tycker är viktiga.10 Efter att de har valt en artikel ska 
de välja en av sex frågor för att sedan redovisa för resten av klassen:  

Vilken typ av nyheter dominerar i tidningen? Hur mycket utrymme får händelser från andra 
världsdelar än Europa? Vilka källor används? Är de trovärdiga? 

Jämför hur en morgontidning och en kvällstidning skriver om samma händelse? På vilket sätt skiljer 
sig artiklarna? Vilken verkar mest trovärdig? Varför? 

Jämför under några dagar löpsedlarna med själva artiklarna i tidningen. Vad valde man att fokusera 
på i löpsedeln? Varför? Hur stämde löpsedeln med innehållet i artikeln? 

Slå upp Olof Palme i Nationalencyklopedin (NE) på ne.se samt Wikipedia på nätet. Granska och 
jämför informationen. 

Granska vad som sägs om Facebook eller något annat internetforum. Vilka för- och nackdelar finns? 
Leta efter artiklar som är negativa respektive positiva. Vilka argument används? Vilka argument 
verkar trovärdiga? 

Titta på ”Konspiration 58” på Youtube och diskutera hur man kan manipulera historien.11 

Under det här temat förmedlar inte läromedlet själv någon ny kunskap om källkritik eller 
kritisk granskning. Eleverna ska utgå från ”de viktiga frågorna” på sidan innan och 
uppmanas sedan att läsa om källkritik på Skolverkets hemsida. Frågorna kan man koppla 
till vad som verkar vara det övergripande temat i den här delen av boken, ”Journalism 
och källkritik”, då många av frågorna riktar sig till tidningar, tidningsartiklar och hur de 
ställer sig till källor och innehåll.  
 
Kontext har alltså ett journalistiskt tema i hur eleverna ska arbeta med källkritik med stort 
fokus på journalister och tidningar. Läromedlets författare har inte själva skrivit så mycket 
om källkritik utan hänvisar till skolverkets hemsida. 

                                                 
9 Hedencrona & Smed-Gerdin, 2011, s. 185. 
10 Ibid, s. 187. 
11 Ibid, s. 187. 



 

 
Språket och berättelsen 1. Svenska 1 
Plats i läromedlet 
I det här läromedlet ingår källkritiken och den kritiska läsningen i kapitlet ”Skriva och 
förmedla” vilket är makrotemat för den här delen av boken. Kapitlet sträcker sig mellan 
sidorna 147 och 217. Den del som säger behandla kritisk granskning markeras genom 
rubriken ”Att granska källor”. Den delen är ett mikrotema till kapitlet och sträcker sig 
mellan sidorna 150 och 151 vilket motsvarar ca 0.6 % av boken. I registret finns begreppet 
källkritik med och hänvisar till sidan 150. Sett till antal sidor och textmängd, ca en sida, 
har temat ”Att granska källor” lika stort utrymme som de flesta andra mindre teman i 
boken. 
Inom temat ”Att granska källor” ingår två stycken mikroteman som markeras med egna 
rubriker: ”Uppgifter” och ”Tänk på”. Den del av boken som behandlar källkritik kan 
tematiskt ställas upp enligt följande: 
 

Att granska källor (makrotema för sidorna 150 – 151, mikrotema till kapitlet) 

Brödtext (mikrotema till rubriken ”Att granska källor”, innehåller det implicita 
temat ”Skriva egen text”) 

Uppgifter (mikrotema till temat ”Att granska källor”, makrotema till de kommande 
uppgifterna, följer det implicita temat ”Skriva egen text”) 

Tänk på (mikrotema till temat ”Att granska källor”, makrotema till de kommande 
tipsen, följer det implicita temat ”Skriva egen text”). 

Vilken kunskap förmedlar läromedlet? 
Under rubriken ”Att granska källor” beskriver läromedlet om att när man skriver en text 
ingår det i förarbetet att söka information. För att kunna användas måste den 
informationen granskas för att man ska kunna bedöma textens tillförlitlighet och 
trovärdighet. Detta kallas för källkritik. Läromedlet skriver att det är ”oerhört viktigt att 
du är noggrann när du göra detta”.12 Här beskriver boken att texten förlorar sitt värde och 
att eleven som skribent inte framstår som trovärdig om källorna i arbetet inte är korrekta. 
Boken tar upp att det finns fler källor än internet. T.ex. böcker, artiklar, radio- och tv-
program och föreläsningar. Oavsett vilka källa man använder måste man granska den 
kritiskt.13  
 
Som exempel på trovärdiga och mindre trovärdiga källor tar läromedlet upp Wikipedia 
och nationalencyklopedin. På Wikipedia kan vem som helst skriva och eleven bör 
dubbelkolla informationen den hittar där innan eleven använder sig av den, t.ex. mot 
NE.se som läromedlet beskriver som en trovärdig källa.14 Att jämföra en källa mot ett 

                                                 
12 Gustafsson & Wivast, 2015, s. 150. 
13 Ibid, s. 150. 
14 Ibid, s. 150. 



 

uppslagsverk stämmer överens med vad Norlunds undersökning av äldre läromedel 
visade som exempel på en kritisk aktivitet för eleverna.15  
 
I brödtexten kan man inte till skillnad från läromedlet Kontext urskilja ett lika tydligt tema 
som ”journalism och källkritik”. Dock är det underförstått i texten och i kapitlets 
sammanhang att eleverna ska använda kunskapen till att producera egna texter. Det 
implicita temat kallas därför helt enkelt ”Skriva egen text”.  
 
Hur ska elever arbeta? 
Enligt läromedlet kan man ställa sig följande frågor för att kunna avgöra om en källa ”är 
okej att arbeta med eller inte”.  

Vem har gjort webbsidan eller skrivit texten? Är det en privatperson, en journalist, forskare, ett 
företag, en organisation eller en myndighet? Går det att hitta uppgifter om skribenten eller 
organisationen? Den här aspekten är viktigt för att du måste veta vem som står bakom källan. 

Vilket är syftet med webbsidan eller texten? Är det att informera, påverka, övertyga eller att sälja? 
Är informationen vinklad till någons fördel? 

Glöm inte att kontrollera webbadressen! 

Kontrollera faktauppgifter mot andra källor för att undersöka tillförlitligheten. 

Om det finns hänvisningar till andra källor (primärkällor) i den källa som du vill använda måste du 
även stämma av uppgifterna mot dessa. 

När skrevs texten? Är informationen fortfarande aktuell eller är den inaktuell? När uppdaterades 
webbsidan senast?16 

Innan mikrotemat ”Uppgift” tar läromedlet upp att man aldrig kan vara för noggrann när 
man kontrollerar källors tillförlitlighet. Som skribent är man ansvarig för att det som 
skrivs är baserat på korrekt fakta.17  
 
I brödtexten till makrotemat ”Att granska källor” går läromedlet igenom begreppet 
källkritik och vad det innebär. Boken tar även upp att det finns många olika källor (böcker, 
radio- och tv-program, föreläsningar) och inte bara det som finns på internet.18 Detta 
stämmer överens med Skolverkets kunskapssyn att det finns olika sorters källor. 
Begreppet primärkälla används även i uppmaningen om hur man ska undersöka en källas 
tillförlitlighet även om det inte ges någon djupare förklaring. Uppmaningarna stämmer 
även överens med Skolverkets. Vem som står bakom källan går att koppla till 
äkthetskriteriet och tendenskriteriet. Källans syfte och om den vinklar information går 
även det in i tendenskriteriet medan kontrollen av faktauppgifter och källhänvisningar 
faller inom kategorin beroendekriteriet. När texten skrevs täcker upp den sista kategorin 
tidsamband. 

                                                 
15 Norlund, 2011, s. 159-160. 
16 Gustafsson & Wivast, 2015, s. 150-151. 
17 Ibid, s. 151. 
18 Ibid, s. 150. 



 

Precis som i Kontext kan man här urskilja förslag på kritiska aktiviteter som stämmer 
överens med Norlunds undersökning; var kritisk, granska, värdera och jämför källor mot 
andra källor.19 
 
Temat ”Att granska källor” avslutats med en ”Tänk på- ruta”.  

Innan du börjar skriva är det viktigt med ett noggrant förarbete. 

Bolla gärna idéer med din lärare eller klasskamrater och vänner eller föräldrar. 

Samla relevant information om ditt ämne från olika källor 

Granska alla källor du tänker använda kritiskt.20 

De två första ”tipsen” relaterar inte till temat ”Att granska källor”. De två första tipsen är 
mikroteman till det tidigare temat ”Att lägga grunden”. Det eleven ska tänka på med att 
samla relevant information och att granska källor de ska använda kritiskt kopplar dock 
till temat ”Att granska källor”. Här hänvisas till kunskapen läromedlet förmedlar om att 
det finns många olika källor och att man ska kritiskt granska källorna, sannolikt efter 
uppmaningarna i den tidigare texten. 
 
Övningar 
I maktrotemat finns det som sagt två mikroteman: Uppgifter och Tänk på. I temat 
uppgifter finns det tre uppgifter för eleverna att arbeta med: 

Hur gör du för att kläcka idéer och samla information? Diskutera med ett par klasskamrater och 
skriv en gemensam lista på hur ni gör. Redovisa sedan er gemensamma lista för klassen. 

Vad tycker du är viktigast när du ska bestämma ämne?” Är det nödvändigt att tycka något är kul för 
att skriva om det eller kan en bra författare skriva om vilket ämne som helst? Motivera ditt svar! 

Vad ska du tänka på när du bedömer tillförlitligheten på källor du hittar på internet?21  

De två första frågorna relaterar inte till de teman som den här uppsatsen är intresserad av. 
Precis som i ”Tänk på”-delen är dessa frågor istället mikroteman till ett annat av kapitlets 
mikroteman, ”Att lägga grunden”. De två första frågorna är alltså inte relevanta för den 
här undersökningen. Den sista frågan kopplar dock till temat ”Att granska källor”. Sista 
frågan kopplar också till makrotemat ”Att granska källor” och dess text och uppmaningar, 
det är med hjälp av den informationen eleven ska besvara frågan. 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Norlund, 2011, s. 159-160. 
20 Gustafsson & Wivast, 2015, s. 151. 
21 Ibid, s. 151. 
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