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Abstract 

The Swedish National Agency for Education has revised the national curriculum in order to 

emphasize the importance of digital competence within the Swedish public school system. One part 

of becoming digitally competent is to be able to critically review material from digital sources. In 

this study, four Swedish language upper secondary school teachers have been interviewed about 

their experiences in teaching digital source criticism, when a need for digital source criticism arises 

and how they didactically organize their teaching methods. All four informants believed that there is 

a need for digital source criticism although their motives and teaching methods differed. One teacher 

saw the use of applying the subject to democratic values, two others wanted the students to learn 

how to research facts and develop a more nuanced view on information, the fourth teacher wished to 

introduce debate and reflection. Only one of the teachers integrated digital source criticism in the 

teaching of the Swedish language. The other three taught it independently, as a stand-alone subject. 

All four teachers shared the same view on teaching digital source criticism: They need to teach the 

students the definition of a source and that there are different kinds of sources with a different degree 

of reliability. 

 

 

 
Nyckelord: källkritik, digital, svenskundervisning, didaktik, fake news, blogg, hemsida  

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 6 

2 Teori och begreppsdefinitioner ................................................................................ 7 

2.1 Teoretisk ansats............................................................................................................... 7 

2.2 Definitioner av begrepp .................................................................................................. 7 

3 Forskningsöversikt .................................................................................................. 11 

3.1 Från skolplanscher till bloggar ..................................................................................... 11 

3.2 Att hantera fake news .................................................................................................... 12 

3.3 Lärarutbildning ............................................................................................................. 13 

3.4 Arbete med digital källkritik i klassrummet ................................................................. 14 

4 Metod och material ................................................................................................. 15 

4.1 Metod för datainsamling ............................................................................................... 15 

4.2 Genomförande .............................................................................................................. 15 

4.3 Urval ............................................................................................................................. 16 

4.4 Bearbetning och analys av material .............................................................................. 16 

4.5 Analysmetod ................................................................................................................. 17 

4.6 Forskningsetiska överväganden .................................................................................... 18 

5 Resultat och analys ................................................................................................. 19 

5.1 När uppfattar lärarna ett behov av digital källkritik? .................................................... 19 
5.1.1 Sammanfattning .......................................................................................................................... 23 

5.2 Didaktisk organisering av undervisning ....................................................................... 23 
5.2.1 Sammanfattning .......................................................................................................................... 27 

5.3 Digitalt arbete och källkritik inom språkundervisning ................................................. 27 
5.3.1 Sammanfattning .......................................................................................................................... 29 

6 Resultat och diskussion .......................................................................................... 30 

6.1 När uppfattar lärarna ett behov av digital källkritik? .................................................... 30 

6.2 Didaktisk organisering av undervisning ....................................................................... 32 

6.3 Digitalt arbete och källkritik inom språkundervisning ................................................. 33 

7 Sammanfattande slutsatser .................................................................................... 35 

7.1 vilka erfarenheter och uppfattningar har svensklärare av undervisning inom digital 

källkritik ........................................................................................................................ 35 

7.2 Ämnesdidaktiska val som utgör grund för organiseringen av arbetet med digital 

källkritik ........................................................................................................................ 35 

7.3 När uppfattar lärarna ett behov av digital källkritik? .................................................... 36 

7.4 Digitalt arbete och källkritik inom språkundervisning ................................................. 36 



 

 

8 Diskussion och didaktiska implikationer .............................................................. 37 

8.1 Förslag på vidare forskning .......................................................................................... 38 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................... 39 

Bilagor ........................................................................................................................... 42 

 

 



5 
 

1 Inledning  

“Behovet av källkritik har aldrig varit tydligare än i dag”, säger gymnasieminister Anna 

Ekström till Lärarnas tidning (2017) i samband med att Regeringen meddelade att 

läroplanen skulle skrivas om i syfte att höja elevernas digitala kompetens och 

innovativa förmåga (Regeringen 2017). I de inledande kapitlen för det reviderade 

styrdokumentet för gymnasieskolan uttrycks följande: 

 

I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas digitala 

kompetens. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin 

förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker 

samt för att kunna värdera information. (Skolverket, 2017c, kapitel 1, s.3) 

 

Edvardsson, Godhe och Magnusson (2017, s. 38) skriver att det förr var lärarens uppgift 

att leta upp information, få en överblick och förmedla eleverna en begränsad mängd 

text. Idag är det dock väsensskilt, ingen människa kan rimligen överblicka all den 

mängd information som finns tillgänglig för oss och med hjälp av digital teknik kan 

man dessutom lyfta in hela världen in i klassrummet. Skolverket har i de reviderade 

styrdokumenten tydligt valt att inkludera de digitala aspekterna i läroplanen:  

 

Eleverna ska också kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka 

kritiskt, att granska information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ (Skolverket 2017c, kapitel 1, s.2). 

 

Det är skolans ansvar att varje elev […] kan använda såväl digitala som andra verktyg och 

medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, 

kommunikation och lärande […] har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller 

hon ser, hör och läser (Skolverket 2017c, kapitel 2, s.6). 

 

Enligt Diaz (2014, s. 129) syftar den reviderade läroplanen till att utveckla elevernas 

kritiska förhållningssätt och utveckla kunskaper om hur de söker, strukturerar, tolkar 

och värderar relevansen i information som kommer via olika källor och medier. Den 

stora mängden information medför både möjligheter och utmaningar i dagens skola. 

Edvardsson, Godhe och Magnusson (2017, s. 38) menar att information idag är mer 

varierad och utspridd, ofta vinklad och skriven för att passa olika syften. Det blir därför 

allt viktigare att kunna sålla och värdera information.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Jag har till detta arbete intervjuat svensklärare i gymnasiet för att ta reda på vilka 

erfarenheter och uppfattningar de har av undervisning inom digital källkritik och vilka 

ämnesdidaktiska val som utgör grund för organiseringen av arbetet med digital 

källkritik.   

 

Frågeställningar:  

 När uppfattar de intervjuade lärarna att ett behov av digital källkritik uppstår?  

 Vilka vad-, hur- och varför-aspekter utgör grund för undervisningen om digital 

källkritik?  
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2 Teori och begreppsdefinitioner 

I avsnittet beskrivs en teoretisk ansats samt definitioner av begrepp som förkommer i 

arbetet.   

2.1 Teoretisk ansats 

Fenomenografisk didaktik  

”vi lever i samma värld men i olika verkligheter” (Kroksmark, 2018).    

 

Människan är i inlärningssammanhang sällan utlämnad till själv, menar Kroksmark 

(2007) och inlärning sker ofta tillsammans med andra. Vi delar vår livsvärld med andras 

livsvärldar i en intersubjektiv värld, det vill säga i relationen mellan personer i en värld 

som är gemensam men ändå åtskild av att vi uppfattar den på olika sätt. En 

fenomenografisk didaktik har en utgångspunkt i att den gemensamma världen utgörs av 

skilda uppfattningar. Larsson (1986) beskriver fenomenografin som empirisk i det att 

den utgör ett försök att analysera och beskriva vad ett antal människor har sagt, till 

exempel i en intervju, att således beskriva hur människor faktiskt uppfattar omvärlden, 

hur något framstår istället för att beskriva hur något egentligen är. Kroksmark (2007) 

menar att den fenomenografiska didaktiken kompletterar fenomenografin med att kunna 

kan avgränsas till integrerad didaktik, det vill säga konkreta vad-, hur- och varför-

aspekter baserat på elevernas och lärarens uppfattningar om det fenomen som är 

lektionsinnehållet. Vad-aspekten är innehållsrelaterad. Hur-aspekten kan skildra en rad 

olika metoder på vilket undervisning kan bedrivas. Varför-aspekten motsvarar motivet 

till undervisningen (Kroksmark, 2007).   

 

Kroksmark (2007) hävdar att undervisningens osynliga innehållskomponenter görs 

synliga i fenomenografisk didaktik. Det som är osynligt är den kunskap som genereras 

genom lärarens analyser av elevernas uppfattningar av ett visst undervisningsinnehåll. 

Den kunskapen utvecklar lärarens uppfattning om ett undervisningsinnehåll som i sin 

tur utgör en grund till val av innehåll, metod och motiv. Läraren gör ett didaktiskt val av 

någon eller några anledningar.  

 

Detta arbete har en teoretisk ansats i fenomenografisk didaktik. Teorin gör anspråk på 

konkreta aspekter av undervisningens innehåll, metod och motiv samt på hur skolans 

aktörer uppfattar och tänker kring ett fenomen. Eftersom min metod, kvalitativ öppen 

fokusintervju, förväntas ge lärares inblick och nyanser av val och uppfattningar kring ett 

tema, såg jag den fenomenografiska didaktiken som ett relevant val av teoretisk 

utgångspunkt.  

 

2.2 Definitioner av begrepp 

Digital 
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Enligt SAOL (2018) något som avser datateknik. Digital kommer av latinets digitus, 

som betyder finger. Eftersom människor tidigt räknade på fingrarna kom ordet också att 

syfta på siffra och blev digit i engelskan. 1945 talade man på engelska om digital 

computers, räknemaskiner. Snart syftade digital nästan uteslutande på något som hade 

med datorer eller datorfiler att göra (Tallmo, 2013)   

 

Digital kompetens 

Skolverkets artikel Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och 

ämnesplaner (2017) ger följande beskrivning av digital kompetens och vad 

uppdateringarna i styrdokumenten ska bidra till. Digital kompetens bygger enligt 

Skolverket på förmågorna att:  

1. använda och förstå digitala system och tjänster, 

2. förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt, och 

3. lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital 

teknik (Skolverket, 2017). 

Att digital kompetens inkluderas i läroplan syftar enligt ett pressmedelande från 

regeringen (2017) bland annat till att stärka elevernas källkritiska förmåga, att de ska 

arbeta med digitala texter, medier och verktyg, att använda digitala system och tjänster, 

vilka alltså återspeglas i Skolverkets definition. Dunkels (2014, s. 50) ställer en relevant 

fråga om digital kompetens enbart ska ses som tekniska färdigheter eller framför allt 

någonting annat, exempelvis sociala färdigheter. Och det Skolverket yttrycker i punkt 2: 

att eleven ska förhålla sig ansvarsfull till information och medier, kan antyda att digital 

kompetens inte enbart ska ses som tekniska färdigheter. I regeringens pressmedelande 

(2017) synliggörs även att elever ska utveckla en förståelse för digitaliseringens 

påverkan på individ och samhälle.   

    

Digital kompetens var ett aktuellt begrepp redan år 2006. Som ett led i arbetet för bland 

annat ökad sysselsättning inom EU-länderna utgav Europaparlamentet och Europeiska 

unionens råd rekommendationer om nyckelkompetenser för livslångt lärande:   

 

1. Kommunikation på modersmålet 

2. Kommunikation på främmande språk 

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 

4. Digital kompetens 

5. Lära att lära 

6. Social och medborgerlig kompetens 

7. Initiativförmåga och företagaranda 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 
(Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, EUR-lex, 2006) 

 

EUR-lex är en sida där EU-lagstiftningar och publikationer finns samlade (min anm.) 

Enligt Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (2006) är alla 
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nyckelkompetenser lika viktiga, de överlappar varandra och var och en av dem kan 

bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Enligt Reneland-Forsman (2011, 

s. 18) omfattar digital kompetens dels handhavande av teknik men också innovativa och 

kreativa aspekter som tekniken ger möjligheter till i våra kommunikativa liv. Dunkels 

(2014, s. 47) anser att det blir extra tydligt om kompetenserna läses ur ett it-perspektiv, 

där it står för informationsteknik. Digital kompetens har i betydande grad att göra med 

sociala färdigheter och språklig kommunikation. Att behärska sitt modersmål och gärna 

ett språk till är förutsättningen för att klara sig på internet, poängterar Dunkels (2014, s. 

47).  

 

Källa 

En källa är platsen eller stället där uppgifter eller material hämtas ifrån. En källa kan 

vara allt från ett kassakvitto till ett arkeologiskt fynd (internetstiftelsen i Sverige, iis, 

u.å.).  

 

Källkritik 

Källkritik är en metod för att värdera om information är trovärdig, sannolik och 

verklighetsförankrad (internetstiftelsen i Sverige, iis, u.å.). Det finns några kriterier som 

utgör en grund för ett källkritiskt tänkande, Umeå universitetsbibliotek (2016) kallar 

kriterierna för klassiska: tid, beroende, äkthet och tendens. Internetstiftelse i Sverige 

(u.å.) utgår från samma kriterier och uppmanar att förhålla sig kritisk till källor genom 

att ställa frågor utifrån tid, beroende, äkthet och tendens: är informationen aktuell? Är 

källan fristående eller hör ihop med andra källor? Är källan vad den utger sig för? Är 

den äkta eller falsk? Finns det värderingar i informationen från källan? Vems intressen 

företräder källan? Finns det motstridig information från andra källor? Hur trovärdig är 

den motstridiga informationen? Internetstiftelsen i Sverige poängterar att digital 

information inte fanns när huvuddragen för källkritisk granskning grundlades och att det 

idag bör tas hänsyn till information från internet, där en källa kan innehålla text som 

länkar till en film där någon återger en ögonvittnesskildring (iis, internetstiftelsen i 

Sverige, u.å).  

 

Digital källkritik  

Frasen digital källkritik har bland annat Thoren (2017) använt i artikeln Skärpta krav på 

digital källkritik i läroplanerna, Lärarnas tidning. Artikeln beskriver regeringens önskan 

om att tydliggöra skolans uppgift att stärka elevens digitala kompetens. Ett av kraven 

beskriver skolans ansvar att undervisa i digital källkritik. På Sveriges televisions (2017) 

hemsida finns artikeln Digital källkritik på schemat och berör en lärares arbete med 

källkritik av sociala medier. I Lärarnas tidning (2017), Studenter lär sig för lite om 

digital källkritik, används också frasen digital källkritik. Artikeln hävdar att 

lärarutbildningarna saknar adekvat utbildning i källkritik av digitalt material. Digital 

källkritik kan upplevas ha en något missvisande syftning, att det är själva källkritiken 

som är digital, men det dessa artiklar visar är att det blivit ett gängse uttryck för att 
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beskriva källkritik av digitalt material. Digital källkritik är en aspekt av digital 

kompetens som handlar om att utveckla förmågan att granska och värdera information 

från olika källor utifrån relevans och trovärdighet. Enligt Skolverket (2017) handlar det 

också om att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och 

andra.    
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3 Forskningsöversikt  

I detta avsnitt behandlas ett utsnitt av den forskning som finns om digitalisering av 

samhället, behovet av digital källkritik och hur arbetet med digital kompetens relaterar 

till skolan och främst gymnasieskolan som är intressant för mitt arbete.  

 

3.1 Från skolplanscher till bloggar 

Lantz-Andersson & Säljö (2014, s. 18) påminner oss om att det inte är först nu det 

kommit nya medier och ny teknik att förhålla sig till i skolans värld. På 1820-talet 

lanserades läroboken. Böckerna bestod av kunskap som brutits ned i mindre delar för att 

passa bokformatet och göra det enklare för lärare och elever. Skolplanscher 

åskådliggjorde och bidrog till undervisningen och långt senare blev diabilden och 

filmen vanliga visuella media. Det talades om att filmen skulle revolutionera 

undervisningssystemet och till och med ersätta lärarens roll i klassrummet samt att 

läroboksanvändandet skulle överges (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 18). När 

persondatorerna lanserades fanns en stark tro, främst hos teknikutvecklarna, att läraren 

kunde ersättas och eleverna själva skulle sköta sin utbildning genom 

informationshämtning (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 28). Men enligt Lantz-

Andersson och Säljö är läraren inte så enkel att ersätta, oavsett hur sofistikerad teknik 

som utvecklas. Lärande är en mångfasetterad företeelse och lärarens kompetens ligger 

bland annat i att bedöma om elever förstått något och vad de behöver hjälp med, att 

strukturera innehållet, att stötta eleverna i deras kunskapsutveckling (2014, s. 28).  

 

Enligt Edvardsson, Godhe och Magnusson (2017, s. 104) är digitaliseringen av skolan, 

främst sett ur ett lärarperspektiv, inte en självklar väg till förenkling av läraryrket och 

kan i själva verket leda till en ökad arbetsbörda. Edvardsson m.fl, tycker att lärare bör ta 

ställning till exempelvis varför digital teknik ska användas, vilka syften ny teknik ska 

fylla och vilken betydelse tekniken har för undervisningen. Svårigheten är enligt Lantz-

Andersson och Säljö (2014, s. 31) att integrera den nya tekniken. Om läraren kan 

omdefiniera undervisningen till ett pedagogiskt digitalt innehåll finns mycket att vinna, 

de digitala medierna kan därmed bli ett spännande och produktivt sätt att arbeta på. I 

likhet med Lantz-Andersson och Säljö lyfter Edvardsson m. fl. (2017, s. 104) fram att 

möjligheterna med digital teknik är många men att lärare inte oreflekterat måste haka på 

”den senaste teknikhypen” (Edvardsson m.fl, 2017, s. 104). Edvardsson m.fl menar att 

läraren bör bygga ett hållbart förhållningssätt till digitaliseringen. 

 

Ett konkret sätt att arbeta med den nya tekniken ger Diaz (2014, s. 130) exempel på. 

Genom att eleverna får publicera eget material på internet, anser Diaz att en mångsidig 

lärandeprocess aktiveras hos eleverna. I ett första led kan eleverna själva fungera som 

resurser för varandra via kamratrespons på en digital plattform, med stöttning av 

läraren. Därefter publiceras elevarbetena på webben som exempelvis bloggar eller 



12 
 

videoklipp. Diaz påstår att det tydligt skulle visa elevernas kunskaper i en rad områden, 

till exempel språkutveckling, ämneskunskaper och källkritisk förmåga. Publicering på 

nätet är enligt Diaz (s. 130) en bra förutsättning för att eleverna tar sig tid att läsa 

varandras arbeten eftersom de själva kan välja tidpunkt. Ett lyckat digitalt arbete ställer 

krav på en lyhörd och flexibel lärare och Diaz poängterar att undervisningens syfte och 

mål alltid ska vara tydliga. Edvardsson, Godhe och Magnusson (2017, s. 62) menar att 

ett större engagemang uppnås hos eleverna när de får göra autentiska uppgifter, att 

publicera material som andra kan ta del av, läsa och kommentera. Uppgifter som i likhet 

med Diaz exempel har en verklig mottagare. ”internet finns i ungdomars liv och därför 

ska skolan också finnas på internet.” (Diaz, 2014, s. 124) 

 

 

3.2 Att hantera fake news   

Att vara källkritisk i dag är annorlunda än tidigare då information främst gavs ut av 

radio- och tv-kanaler samt tryckt media. Enligt Edvardsson, Godhe & Magnusson 

(2017, s. 22) måste vi idag ha ett kritiskt förhållningssätt redan när vi söker information 

via sökmotorer på internet. Eftersom sökmotorer är användargenererade så kan olikheter 

i sökresultat uppstå. (2017, s. 22). På grund av att sökresultat kan se annorlunda ut finns 

alltså ett behov att ifrågasätta vem eller vad som bestämmer vilken information som 

kommer fram i en sökning. Edvardsson m. fl understryker att lärares stöd till elever när 

de söker information är central, annars riskerar eleverna att gå vilse genom att utan 

ifrågasättande ta första bästa sökresultat som sanning. Det källkritiska arbetet i 

klassrummet kan ske integrerat i undervisningens gång. Till exempel när elever söker 

efter information till en specifik lektion. Och enligt Francke och Johansson (2016, s. 7) 

bör inte källkritik separeras från den övriga undervisningen, utan integreras som ett 

naturligt inslag i alla ämnen och i olika sammanhang snarare än hållas till en isolerad 

undervisning. Det skapar, enligt Francke och Johansson, en förutsättning för att arbeta 

kontinuerligt med källkritik. Elevernas kompetens kan alltså övas tillsammans med 

lärande av ett ämne. Denna metod medger Francke och Johansson (2016, s. 7) är 

tidskrävande för läraren, men fördelarna kommer sig av att eleverna blir nyfikna och 

oftare ställer frågan ”varför”?  

 

Behovet av att vara kritisk till uppgifter och nyheter på internet har på senare tid 

aktualiserats i och med att det ibland sker en medveten spridning av påhittade nyheter, 

det som också kallas fake news (Edvardsson, Godhe & Magnusson, 2017, s. 37). 

Begreppet fake news förkommer ofta och används både av de etablerade medierna och 

av de som anklagas att sprida de falska nyheterna. Tendensen är, enligt Edvardsson 

m.fl. att kalla nyheter och information skrivna ur en annan synvinkel än den egna för 

falska. ”att avfärda det vi inte håller med om som falskt är en osanning i sig.” 

(Edvardsson m. fl., 2017, s. 37) Ett sätt att förstå fake news är att granska fenomenet 
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utifrån ett kritiskt literacy-perspektiv, resonerar Edvardsson m. fl. Ett literacy-perspektiv 

innebär ett utvidgat läs- och skrivbegrepp där text-begreppet även innefattar ljud, bild 

och film, det vill säga olika modaliteter (Edvardsson m. fl., 2017, s. 32). Fake news kan 

förstås som text som inte är neutral utan skriven och skapad utifrån någon specifik 

infallsvinkel, det är alltså sällan något enbart är sant eller falskt menar Edvardsson m. fl.  

 

Ett annat sätt att bland annat förstå fake news är att förstå digitala medier i stort. 

Dunkels (2014, s. 53) skriver: ”vi inser att det inte är på riktigt.” Dunkels för ett 

resonemang om varför vi inte bryter ihop när någon mördas på film eller flyr undan ett 

tåg som närmar sig på vita duken. Enligt Dunkels är det inte tecken på avtrubbning, utan 

en förståelse för hur mediet film fungerar och en förståelse för principerna bakom 

fenomenet film. På samma sätt kan man alltså förstå principerna bakom digitala medier, 

genom att veta hur bilder kan redigeras, hur information på nätet kan spåras, går det 

också att avslöja digitala medier, anser Dunkels (2014, s. 53). För att kunna hantera 

information, påpekar Edvardsson m. fl, behöver elever få mycket stöd och stöttning. 

Enligt Edvardsson, Godhe och Magnusson (2017, s. 86) kan läraren stötta eleverna 

genom att styra deras sökningar till lämpliga sidor att inhämta information ifrån. Detta i 

syfte att motverka att eleverna inte kommer in på sidospår och därmed riskera att gå 

vilse i information som är irrelevant för syftet. Läraren kan också medvetet välja att inte 

styra eleverna i sökandet och avsiktligt inkludera opålitliga källor, i syfte att ge eleverna 

lärorika upptäckter (2017, s. 86). De lärorika upptäckterna, menar Edvardsson m. fl. gör 

att behovet av den digitala källkritiken tydliggörs och förstås samt att elevers 

källkritiska färdigheter övas. 

 

Det finns mycket att arbeta med för lärare och elever, det visar Wennås Brante (2017) 

som påstår att läsare i större grad inte bryr sig om trovärdigheten i nyhetstexter, trots att 

de allra flesta hört talas om fake news. Att utveckla elevers kritiska förhållningssätt är 

enligt Edvardsson, Godhe & Magnusson (2017, s. 23) en viktig del i skolans uppdrag att 

göra eleverna till demokratiska medborgare. Falska nyheter som sprids på internet 

genom exempelvis sajter som ser ut som tillförlitliga mediekanaler har lett fram till en 

oro att ickedemokratiska krafter får fäste och ökat inflytande. Förväntningarna på att 

skolan skall bidra till elevers källkritiska tänkande har ökat och därför sker också en 

revidering av styrdokumenten, konstaterar Edvardsson m. fl. En revidering med avsikt 

att öka elevernas digitala kompetens (2017, s. 23).   

 

3.3 Lärarutbildning 

Reneland-Forsman (2011, s. 17) riktar kritik mot lärarutbildningen och anser att digital 

kompetens är ett alltför sällsynt inslag i lärarprogrammen. Det beror enligt Reneland-

Forsman på en osäkerhet och otydlighet i formuleringarna i styrdokument samt att 

implementering av digital kompetens gått trögt och långsamt inom utbildningsvärlden. 
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Enligt Reneland-Forsman (2011, s. 16) har universitetslärare inom lärarhögskolorna i 

alltför låg grad använt digitala medier för didaktiska ändamål och det riskerar att 

återspeglas i lärarstudenternas erfarenheter som de sedan tar med sig ut i yrkeslivet som 

lärare, vilket enligt Reneland-Forsman kan bidra till avsaknad av digital kompetens hos 

lärarna. Vestling (2012) visar dock att det finns en medvetenhet och en strävan hos 

lärosätena att höja den digitala kompetensen hos både lärarstudenter och lärarutbildare 

men att det råder en tröghet i progressionen och i insikterna om de digitala 

möjligheterna.  

 

Skanetofth (2017) för fram att förutom pedagogisk kompetens borde krav ställas på 

pedagogisk digital kompetens inom lärosätena. Skanetofth redogör för ett projekt som 

hölls i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n. Eleverna hade 

själva arrangerat en föreläsning för lärarstudenterna om digital kompetens, eleverna 

hade visat på stort digitalt kunnande. Enligt Skanetofth (2017) baseras studenternas 

erfarenhetsbyggande oftast på genomförande av specifika VFU-uppgifter, vilka sällan 

inriktas mot digitala moment. VFU:n bidrar därför inte helt till att utveckla studenternas 

pedagogiska digitala kompetens och inte heller de teoretiska kurserna på 

lärarprogrammet.   

3.4 Arbete med digital källkritik i klassrummet 

Backman Löfgren (2012) anser att källkritik i en digital lärmiljö är viktig, det visade en 

studie som Backman Löfgren genomförde i syfte att kartlägga hur elever arbetar med 

digitala källor. I studien skulle eleverna leta information i primärkällor i ett digitalt 

arkiv. De fick bara använda sökmotorn Google för kompletterande uppgifter. Eleverna 

tyckte emellertid att det var lättare att söka källor utifrån Google och primärkällorna 

blandades ihop med information från det ”googlade”. För att få eleverna att bättre kunna 

göra källkritiska avväganden menar Backman Löfgren att övningarna måste vara mer 

elevanpassade, materialet avgränsat samt att eleverna ges aktiv lärarhjälp.  

 

Det kan finnas en övertro på elevernas digitala kompetens, konstaterar Edvardsson, 

Godhe och Magnusson (2017, s. 68). Den digitala kompetensen kan vara hög på vissa 

specifika områden men långt ifrån heltäckande, läraren bör därför inte ta elevernas 

digitala komptens för given. Edvardsson m. fl, anser att om alla elever skall ha 

möjligheten att lösa en viss uppgift bör läraren ägna tid åt tydliga genomgångar och 

instruktioner. En lärares kunskaper om undervisningsinnehåll kan utvecklas, hävdar 

Thorsten och Tväråna (2017) genom att läraren övar upp en förmåga att analysera hur 

eleverna förstår och uppfattar ett innehåll. Det ger enligt Thorsten och Tväråna fördelar 

i lärarens undervisningsplanering och didaktiska upplägg. Olika sätt att förstå och olika 

sätt att uppfatta ämnesinnehållet ses som en tillgång. På detta sätt kan elevers tankar och 

undringar bidra till att hela gruppens kunskap kan fördjupas, menar Thorsten och 

Tväråna (2017). 
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4 Metod och material  

Frågeställningarna till detta arbete har besvarats genom kvalitativ intervju. Enligt Trost 

(2010, s. 25) karakteriseras kvalitativ intervju av att man ställer enkla frågor och får 

komplexa och innehållsrika svar. En kvantitativ undersökning hade inte på samma sätt 

kunnat ge en inblick i människor sätt att resonera, men däremot kunnat svara på mätbara 

frågor som exempelvis: hur ofta, hur många (Trost, 2010, s. 32). Jag vill med det här 

arbetet få en större förståelse för hur lärare uppfattar fenomenet digital källkritik. Enligt 

Danielsson (2012) är den kvalitativa intervjun lämplig som metod för de som vill ha 

beskrivningar i syfte att förstå fenomen eller situationer.  

4.1 Metod för datainsamling 

Jag har valt intervjumetoden öppen fokusintervju som insamlingsmetod för materialet. 

Att en intervju är öppen betyder enligt Lantz (2007, s. 30) att informanten fritt får 

beskriva sin uppfattning av ett fenomen utifrån ett sammanhang, det ger en fördjupad 

förståelse av ett fenomen. Termen fokusintervju används för att understryka att intervjun 

har ett fokus, vilket innebär att intervjun är strukturerad till att handla om ett tema 

(Trost, 2010, s. 43). Det är informanten som definierar det fenomen och tema som 

frågorna ska behandla (Lantz, 2007, s.53). Kroksmark (2007) påpekar att en risk kan 

finnas att de som intervjuas anpassar sina utsagor i förhållande till vem de blir 

intervjuade av och hur de tror att de skall besvara en speciell fråga. Min upplevelse är 

att intervjuerna gick avslappnat till och att ingen av informanterna utmärkte sig genom 

att verka obekväm eller tillgjord.   

4.2 Genomförande 

Först formulerades frågor som kunde tänkas vara relevanta för mitt syfte och därefter 

skrev jag ned dem i en intervjuplan (se bilaga 1), vilket är en skriftlig förteckning över 

intervjuns områden (Lantz, 2007, s. 56). Frågorna kategoriserades till frågeområden, 

som enligt Lantz (2007, s. 56) är typiska för den öppna intervjun. Därefter skrev jag in 

följdfrågor under respektive kategori. Denna intervjuplan testades inte i provintervjuer 

som enligt Lantz, (2007, s. 60) annars underlättar och förbereder för den riktiga 

intervjun. Jag lät informanterna bestämma var de ville att intervjuerna skulle 

genomföras, samtliga valde deras respektive arbetsplatser. Eftersom den första intervjun 

gick bra och jag fick rika och omfattande svar behölls intervjuplanen med vissa små 

förändringar. Några dagar senare träffade jag nästa informant och kort därefter de två 

sista på varsina orter och skolor. Intervjuerna tog var för sig ca 45 minuter upp till en 

timme.  
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4.3 Urval 

Urvalet har skett genom att jag riktat in mig på att hitta svensklärare på gymnasiet, 

yrkesverksamma på olika skolor i norra Sverige. En viss form av bekvämlighetsurval 

har tillämpats, vilket är en vanlig och praktisk metod som innebär att man tar det man 

finner, någorlunda nära till hands (Trost, 2010, s. 140). I mitt fall har jag sökt och funnit 

informanter i närliggande orter och angränsande kommuner i norra Sverige. 

Avgränsning har gjorts till tre skolor på tre olika orter, skolorna varierar i elevantal och 

storlek, på så sätt får jag spridning på informanterna. 

 

Tabell 1: Översikt över urvalet  

 

Lärare Isabell Klas Anita Rune 

Yrkeserfarenhet 3 år 8 år 16 år 8 år 

Undervisar i  Svenska, Bild Svenska, 

Historia 

Svenska, 

Engelska 

Svenska 

Gymnasieprogram som lärarna undervisar för 

Isabell: Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 

Introduktionsprogrammen (språkintroduktion) 

 

Klas: Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 

Teknikprogrammet, El- och energiprorammet, Handels- och 

administrationsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet 

 

Anita: El- och energiprorammet, Hantverksprogrammet (frisör), Barn- och 

fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet  

 

Rune: Fordonsprogrammet, Skidgymnasiet, Samhällsvetenskapsprogrammet, 

Naturvetenskapsprogrammet 

 

 

4.4 Bearbetning och analys av material 

Intervjuerna spelades in. Fördelarna med inspelning är man inte behöver göra en massa 

anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna och svaren (Trost, 2010, s. 74). Jag 

var utrustad med en liten inspelningsapparat med inbyggd mikrofon och datamaterialet, 

MP3-filer, kunde därefter överföras till dator. Via datorn lyssnade jag på intervjuerna 

och transkriberade dem till text. Transkribering av intervjuerna genomfördes för att 

möjliggöra en noggrannare analys av vad informanterna sagt. Hummanden, stakningar 

och andra tvekande ljud som ”eeh” och ”hmm” valdes bort eftersom de inte hade någon 
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relevans för innehållet. Däremot kan man enligt Trost (2010, s. 149) skriva ut skratt och 

pauser, att notera uttryck för informanternas känslor kan vara till hjälp för att tolka 

materialet. Textmaterialet skrevs sedan ut på papper för att lättare kunna omläsas och 

bläddras i. Pappersutskrifter gav mig möjlighet att med penna skriva egna kommentarer, 

ringa in och understryka och påbörja analysprocessen. I detta moment gavs också 

informanterna fiktiva namn för att försäkra om anonymitet. Materialet från de insamlade 

intervjuerna blev efter transkribering till sitt omfång cirka 50 sidor.   

 

4.5 Analysmetod 

Enligt Trost (2010, s. 155) samlas först data in för analys, därefter tolkas det som 

funnits vara intressant. Bearbetningen av materialet och en tidig form av analys 

påbörjades direkt vid transkriberingen, redan där kunde vissa onödiga element väljas att 

inte tas med, sådant jag inte funnit vara intressant, eller sådant som enligt Larsson 

(1986) faller utanför fenomenet. De utskrivna transkriberingarna bildade ett råmaterial 

som utifrån mitt syfte och frågeställningar bearbetades i ett första steg av datareduktion. 

I enlighet med Lantz (2007, s. 107) utförs datareduktion för att minska datamängden till 

det som skall användas för fortsatt analys. Det var alltså material som inte var relevant 

för att besvara mina frågeställningar. Trost (2010, s. 147) anser att det till kvalitativa 

analyser inte finns en färdig uppsättning tekniker som det på motsvarande sätt gör för 

kvantitativa analyser, kreativiteten och fantasin måste vara hjälpmedel i kvalitativa 

analyser. Den analysmetod jag har arbetat efter har i huvudsak inspirerats av Lantz 

(2007) men även Trost (2010) och Larsson (1986):   

 

Först och främst, för att värna om intervjuns autonomi, tas endast det sagda med. 

Tolkningen ska baseras uteslutande på det som framkommit under intervjun, inkluderat 

intressant ickeverbal kommunikation (Lantz, 2007, s. 102). Data samlas in och 

transkriberas, jag valde att också göra utskrifter som jag parallellt arbetade med mot 

dokument på dator. Därefter läses materialet, gärna flera gånger. Jag använde färgpenna 

för att notera och sortera i rådatat som därefter grupperas (Trost, 2010) och utifrån de 

teman som syftet och frågeställningen erbjuder skapa meningsbärande kategorier utifrån 

syftet och låta dessa bilda områdeskategorier (Larsson, 1986). Därefter växlas läsning 

iterativt mellan delar och helhet, det vill säga genom en återkommande, återupprepande 

läsning av delar och helhet, för att försöka finna sammanfattande ord eller meningar, 

sedan reduceras materialet men inte för mycket så att helhetsbilden försvinner (Lantz 

2007, s. 101). Slutligen tolkas materialet med hjälp av den i förväg valda teoretiska 

ansatsen (Trost, 2010, s. 147), i mitt fall fenomenografisk didaktik. Analysen skall visa 

skillnader och likheter för att öka förståelsen av fenomenet, uppfattningar och 

erfarenheter utifrån fenometet. Kategorierna kan illustreras av ett citat, vilket syftar till 

att hjälpa läsaren att fånga innebörden i den gestaltning som gjorts av en uppfattning 

(Larsson, 1986).  
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4.6 Forskningsetiska överväganden 

I God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13) beskrivs två viktiga krav inom 

forskning: Forskningskravet, som klargör att samhället och samhällets medlemmar är 

berättigade att ställa krav på att forskning bedrivs. Individskyddskravet som klargör att 

samhällets medlemmar kan ställa krav på skydd mot skada eller kränkning samt skydd 

mot insyn i sina livsförhållanden. Individskyddskravet är, enligt Vetenskapsrådet, den 

självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Individskyddskravet är i 

sin tur uppdelat i fyra allmänna huvudkrav, här sammanställt utifrån Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, u.å.):  

 

 Informationskravet, forskaren informerar deltagarna om uppgiftens syfte.  

 Samtyckeskravet, deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

 Konfidentialitetskravet, uppgifter om alla deltagare skall ges största möjliga 

konfidentialitet, obehöriga får inte ta del av personuppgifter. 

 Nyttjandekravet, insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål 

.  

 

Första mailkontakt var med rektorer på fyra olika skolor, där jag uppgav vem jag var 

och mitt syfte, därefter fick informanterna samma information inkluderat att anonymitet 

var en självklarhet. Jag upplevde aldrig att jag behövde förtydliga att intervjun var 

frivillig, eftersom de intresserade kontakade mig, men det klargjordes ändå vid mötena 

innan intervjutillfällena att informanterna när som helst fick avbryta om de så önskade. 

Jag bad om tillstånd att ljudinspela intervjuerna, samtliga godkände det. Informanterna 

fick även veta att intervjumaterialet bara skulle behandlas av mig, det vill säga 

materialet i sitt rådataformat. Det klargjordes också att materialet i slutskedet skulle 

resultera i ett examensarbete och potentiellt läsas av andra men att deras identiteter 

redan från början bevarades anonyma samt att fiktiva namn skulle ersätta deras riktiga.   
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5 Resultat och analys 

I avsnittet redovisas resultat och analys av bearbetningen av intervjuerna. De kategorier 

som bildades och hade relevans för syftet under analysarbetet kom att sammanfattas till 

följande meningsbärande kategorier: När uppfattar läraren ett behov av digital 

källkritik? Didaktisk organisering av undervisning. Digitalt arbete och källkritik inom 

språkundervisning. Att dessa är snarlika syftet och frågeställningarna beror på att 

analysmetoden går ut på att kategorisera det material som svarade till syftet. I resultatet 

har jag inte lagt in egna åsikter eller vinklat svaren. Där det varit relevant har även 

betydelsefull ickeverbal kommunikation inkluderats, till exempel talande tystnad och 

skratt. Jag har på vissa platser i resultaten valt att inkludera citat, dessa ska ge en 

uppfattning om vad resultaten är baserade på och visa vad analysen bygger på. Resultat 

och analys presenteras styckevis, först resultat sedan analys.   

 

5.1 När uppfattar lärarna ett behov av digital källkritik? 

De första frågorna i intervjun var presentation- och bakgrundsrelaterade frågor. Den 

första ”riktiga” frågan i intervjun handlar om när läraren uppfattar behovet av digital 

källkritik. Svaren utifrån denna fråga ger en bild över hur läraren uppfattar fenomenet i 

stort och avslöjar mycket om tankegången kring digital information, vilket är själva 

grunden för lärarens vidare resonemang om att inkludera digital källkritik eller inte i 

undervisningen.  

 

Isabell 

Internet används regelbundet som ett verktyg i Isabells klassrum, därför ser hon en 

nödvändighet i att de också är källkritiska till informationen på internet. Det förs ett 

kontinuerligt källkritisk resonemang om de varierande innehåll som finns bland annat 

på bloggar. Att diskutera en behovsbild av källkritik på internet anser Isabell aktiverar 

eleverna till att tänka och lära sig, till att ta ställning till information. Isabell poängterar 

återkommande att behovet av att förhålla sig källkritisk ökar vid besök av en individs 

hemsida eller blogg. 

 

hela tiden finns det ju ett behov, vad gäller… pålitliga hemsidor […] om man råkar hamna in 

på någons hemsida eller blogg... Att kunna skilja på vad det är för olika källor. (Isabell)  

 

Jag valde att ta med citatet för att där under intervjun fanns en ironisk markering under 

uttalande av ordet blogg, en liten vickning på huvudet och en vagt retsam ton. Det 

antyder att Isabell på detta sätt markerar att bloggar inte är något som imponerar på 

henne, åtminstone inte de bloggar som hon i sin outtalade uppfattning ger uttryck för.  

 

Toalettankar, brukar jag säga… Vem bryr sig? (Isabell) 
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Det visar sig att Isabell, trots detta uttalande och lätt negativa attityd gentemot vissa 

bloggar, bryr sig. Hon väljer att tillsammans med klassen besöka bloggar, vilket är 

insiktsfullt, dels utifrån vetskapen om att bloggar kan ha väldigt många följare, kanske 

främst bland ungdomar, men också utifrån nyttan att Isabell som lärare vistas där 

eleverna själva vistas och på plats kunna engagera dem i källkritiskt tänkande. Syftet, 

som Isabell nämner i första citatet, handlar om att kunna skilja på olika sorters källor. 

Det gör bloggbesökandet relevant och följaktligen finns också ett behov av att förhålla 

sig kritisk till digitalt material. 

 

Det finns inte alltid plats eller tid att proritera digital källkritik.  

 

Med nyanlända som inte har så mycket erfarenhet med att använda datorer, en del. Där är det 

ju en stor utmaning att bara börja med datakunskapen i sig och sedan internet  […] frågan är 

då… om det är prio ett, när man försöker lära sig grunderna i hela dataanvändandet? (Isabell) 

 

Citaten ger en bild av att det ibland saknas grundläggande och relevant digital 

kompetens hos eleverna. Isabell ser då en begränsad poäng i att diskutera digital 

källkritik, eleven är ännu inte på den nivån och således inte mottaglig för den sortens 

resonemang. Bristande digital kompetens har, i vissa fall, att göra med elevens 

bakgrund. Datorer och digital teknik finns inte alltid tillgängligt i länder som människor 

flyr ifrån.  

 

Inför en uppgift där eleverna skulle arbeta med personportätt tog Isabell upp en 

performance-artist som exempel. Men den planerade undervisningen tog ett annat spår 

eftersom hon och eleverna kom in på hemsidor om artisten som Isabell ansåg vara 

aningen makabra och konspiratoriska. Isabell valde att avvika från sin planering 

eftersom behovsbilden av källkritik växte sig stor. Hon valde att istället tillsammans 

med eleverna utforska vad källorna påstod och vilka som stod bakom informationen. 

Isabell blir senare ifrågasatt av en kollega om fortsatt undervisning om den aktuella 

performance-artisten, på grund av det som står skrivet om artisten. Här följer ett citat 

som beskriver den ursprungliga situationen: 

 

Ibland har man hittat konspirationsteorier kring konstnärer eller… Vem var det? … Marina 

Abramovich. Vi [skrattar] skulle jobba om henne och plötsligt var vi inne på sidor om, 

huruvida hon var satanist och… jamen, hon skulle ha utsatt barn i sina perfomancer… och 

kastat blod på dem… och det var massa… och Bill Clinton och Hillary Clinton skulle ha 

varit med i ritualer… (Isabell)  

 

Citatet och beskrivningen av klassrumsituationen visar att den didaktiska planeringen 

rubbades av oförutsedda inslag, lektionsinnehållet förändrades och elevernas intresse 

riktades mot konspirationsteorierna. Den källkritiska ansatsen gav möjlighet till 

diskussion där till och med en lärarkollega avrådde Isabell från fortsatt undervisning i 

ämnet. Kollegans avrådan baserades på att de tvivelaktiga saker som skrivits om 
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performance-artisten. Samma tvivelaktiga teorier som Isabell alltså tillsammans med 

elever valt att källkritiskt granska och avfärda som konspirationsteorier och avsiktligt 

struntprat. I detta fall var behovet av digital källkritik större än det ursprungliga 

ändamålet. 

 

Klas 

Klas anser att behovet av källkritik av digital information funnits länge, på grund av det 

stora informationsflödet på internet, där kvaliteten på de olika kanalernas flöden är svår 

att få överblick av. Att vissa nyheter är falsifierade motiverar också digital källkritik, ute 

i samhället men också i skolan. Klas elever har gett uttryck för att de åsikter som inte 

harmoniserar med deras egna måste vara falsifierat och missledande. Enligt Klas sker 

inte undervisning om digital källkritik nog ofta, vilket han också uttrycker dåligt 

samvete över.    

 

Det var ju mycket enklare när jag var ung, då fanns det ju bara SVT och tidningar i stort sett. 

[…] Och speciellt sista året… jag tänker på presidentvalet i USA med Donald Trump och 

fejk news (Klas) 

 

Klas ger intrycket av en nostalgisk längtan till en tid då det var bättre, till en tid då 

informationshantering var enklare och informationen kom från trovärdiga källor. 

Behovet av digital källkritik uttrycks som ett sätt att kunna sortera och sålla i ett 

oöverskådligt antal informationskanaler med en lika oöverskådlig mängd information, 

men också i ett mer konkret exempel som fake news. Att nyheter kan vara falsifierade är 

något som hos Klas syns som en återhållsam besvikelse, men också en beslutsamhet att 

det behöver arbetas med mer i skolan.   

 

Några av Klas elever tycker om att debattera invandringspolitik i klassrummet, åsikterna 

består ibland av anklagelser om grova brott som invandrare påstås ligga bakom. Klas 

väljer att försöka möta åsikterna och att låta de stå som underlag för diskussioner i 

klassrummet i syfte att försöka ge eleverna en nyanserad bild av information och källor.  

Ett okritiskt tänkande är enligt Klas ett demokratiproblem, det kritiska tänkandet är en 

förmåga skolan skall lära ut och som ska genomsyra all undervisning.   

 

Det är frustrerande. De hittar sina fakta på sidor som jag kanske tycker är lite tveksamma och 

så slänger de ut de här åsikterna, eller slänger ut, det blir en ganska givande diskussion. 

(Klas) 

 

Tänker man tillbaka på hur människor har arbetat för demokrati och yttrandefrihet och 

mänskliga rättigheter… och det känns som att det inte är lika viktigt längre. Det är det man 

blir rädd för, vad innebär det för demokratin? (Klas) 

 

Klas beskriver en klassrumssituation där innehållet i undervisningen tvingas pausa för 

att han ska kunna bemöta de enskilda elevernas, säkerligen färgstarka, åsikter. 
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Frustrationen som Klas uttrycker kommer sig av att han inte kan ge svar till eleverna 

eftersom han inte har tillgång till deras information. Klas dåliga samvete, om avsaknad 

av undervisning i digital källkritik, ligger säkert också till grund för frustrationen. 

Vikten av att få eleverna att förhålla sig källkritiska skulle kunna minska grova utrop i 

klassrummet och ge den nyanserade bild av information Klas lektioner syftar till. 

Behovet av digital källkritik styrs av insikten att alla har en egen agenda och att det i ett 

större sammanhang är ett demokratiproblem. Inte det faktum att alla har rätt till en åsikt 

utan det faktum att andras åsikter förlöjligas genom att kallas för falska. 

 

Anita 

Enligt Anita finns ett behov av digital källkritik både i skolan och ute i samhället, det är 

viktigt att hantera det digitala livet i alla aspekter. En aspekt av behovsbilden berör 

presidentvalet i USA och fake news, vilket ger uppkomst till lektionsinnehåll om vad 

som gör en nyhet, sanningshalten i en nyhet samt nyheters estetik. Anita ställer sig 

undrande om vad det digitala livet gör med eleverna, gör med människan. Hennes 

elever har svårt att lägga undan mobilerna för att istället vara aktiva under lektion. 

Enligt Anita saknar många elever förmåga att hantera text och eleverna har allmänt 

dåligt ordförråd, ett behov av källkritik på nätet är ett sant behov, men inte riktigt 

prioriterat. 

 

De elever jag har nu, de lever säkert 90 procent av sitt liv på nätet. (Anita)  

 

Behovet av digital källkritik går att se ur många vinklar, ett av dem kan vara insikten 

om att digital information inte alltid, varenda sekund är nödvändig för människan, ett 

slags källkritik mot det digitala fenomenet självt. Det är en kombination av empati och 

insiktsfullhet att kunna vara aktsam och uttrycka oro mot för mycket digitala intryck för 

eleverna, vara aktsam för ett beroende. Hon uppfattar att eleverna sitter fast i ett digitalt 

grepp med uppmärksamheten riktad mot en skärm. De konkreta lektionsinnehållen om 

fake news kommer utifrån ett källkritiskt behov. Anitas undervisning handlar om vad 

som utgör en nyhet, dess sanningshalt och estetik, det bidrar med verktyg att förstå och 

handskas med fake news. Genom att lära eleverna att inte bara basera sin tillit till vad 

som ser legitimt ut skapas också en förståelse om hur information rent utseendemässigt 

kan vara uppbyggda. Anita legitimerar digital källkritik som ett reellt behov men kan 

inte prioritera det eftersom eleverna saknar grundläggande kompetenser i andra viktiga 

områden.  

 

Rune 

Ett källkritiskt behov uppstår när eleverna själva och fritt ska leta material till texter de 

ska arbeta med. Behovet aktualiseras även av att det finns många olika grupperingar i 

och utanför landet som driver sin egen agenda och har alternativa 

verklighetsuppfattningar. Eleverna tar del av uppfattningarna och även om Rune inte 

tror att alla elever söker sig till tydligt rasistiska hemsidor så kan det räcka med att 
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någon delat, eller lajkat, en åsikt på sociala medier för att den ska spridas och påverka 

eleverna. Under lektioner har det kommit fram starka åsikter, vilka Rune försöker 

bemöta och skapa diskussion av. En tanke som väckts i Rune under intervjun var 

möjligheten att digital källkritik kan vara ett sätt att arbeta med värdegrunden. 

 

Effekten av elevernas uteblivna källkritik är att de […] får åsikter som inte samsas så väl 

med värdegrunden vi har i skolan. (Rune)  

 

Digital källkritik behövs för att eleverna ska kunna ha trovärdiga källor med tillförlitlig 

information till sina arbeten. Det här svaret kom så snabbt under intervjuen att Rune inte 

behövde tänka efter. Det lämnar en intressant fråga öppen om hur elevernas arbeten 

uppfattades av Rune innan en utvecklad behovsbild om digital källkritik fanns och 

behövdes. Rune har uppmärksammat att digital källkritik även behövs utanför skola när 

elever är ute på sociala medier, där en delning eller ett gillande fort kan spridas och 

eventuellt plockas upp som sanningar hos en del som sedan återanvänds som starka 

åsikter i klassrummet. Citatet beskriver en konsekvens av avsaknad av digital källkritik 

men också Runes uppfattning om att eleverna i skolan inte bara är isolerade subjekt, 

utan en del av ett större sammanhang, att det inte råder täta väggar mellan skola och 

samhälle. Därför nämner Rune att värdegrunden är något som hela tiden måste värnas.    

 

5.1.1  Sammanfattning 

Isabell ser ett stort behov av att förhålla sig kritisk till digitalt material. Det är 

nödvändigt att kunna skilja på olika källor, avläsa källans motiv, information ska 

reflekteras över och inte tolkas alltför bokstavligt. Klas menar att behovet av källkritik 

av digital information funnits länge, på grund av avsaknaden av kvalitetsöversikt över 

alla kanalers information. Klas anser att om eleverna förhåller sig källkritiska bidrar de 

till att ge nyanserad bild av verkligheten. Anita ser ett behov av digital källkritik både i 

skolan och ute i samhället men prioriterar inte det i sin undervisning. Anita oroas över 

att det digitala livet tar så plats i elevers liv. Runes ser behov källkritik av digitalt 

material när eleverna själva och fritt letar stoff till egna arbeten, men även i ett annat 

perspektiv för att bevara skolans värdegrund.  

5.2 Didaktisk organisering av undervisning 

Innehållet till denna kategori handlar om lärarens val av undervisningsinnehåll, vilken 

metod som används och hur innehåll och metod motiveras. I analysdelen ses dessa även 

ur den teoretiska ansatsens vad-, hur- och varför-aspekter samt erfarenheter och 

uppfattningar av fenomen. 

 

Isabell 

Internet finns tillgängligt under större delen av undervisningen och Isabell och eleverna 

diskuterar olika siter som besöks under lektionen, de jämför också digitala källor 
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relaterade till ämnets innehåll. Lektionerna förbereds av att Isabell granskar de länkar 

som är tänkta till lektionsunderlaget, de länkar som väljs är de som Isabell anser på 

minsta sätt exponerar eleverna för reklam. De digitala läromedelen kan vara färdiga 

lektionsupplägg som Isabell testar med eleverna, som sedan avrundas med en 

diskussion om hur de uppfattade materialet. Innehållet utgörs bland annat av 

lektionsmaterial avsett för mellanstadiet, med färgglada och roliga inlägg, korta 

animationer och klatschig layout. Materialet har fungerat bra för gymnasieeleverna.  

 

Sen har vi pratat om, till exempel i text har vi pratat om citat, det har ju varit en del 

kopierande och Google-translate:ande och jag vet inte vad […] sen att få dem att förstå 

poängen med det. Men vadå, tänker de: ”nån har ju skrivit nånting bra, varför kan jag inte 

bara redovisa vad nån har skrivit?” Ja, men då måste du ange namnet eller källan, vem som 

har skrivit. Och vem är den här personen? Kan vi diskutera det? (Isabell) 

 

Citatet visar en klassrumsituation som konkret går igenom källkritik och vad som 

förväntas av eleverna vid arbeten med källor, citatet tar även upp elevers sätt att 

uppfatta lektionsinnehåll men också lärarens deltagande och guidande. I Isabells vad-

aspekt finns ett planerat lektionsinnehåll som går ut på att de tillsammans besöker, 

jämför källor och diskuterar erfarenheter utifrån i förväg valda siter. Varför-aspekten 

ger läraren inblick i hur eleverna tänker om och uppfattar ett lektionsinnehåll, vilket ger 

viktig kunskap om vidare undervisningsupplägg. Isabell har medvetet valt material 

riktat mot mellanstadiet utifrån sin uppfattning och erfarenhet att det fungerar, även för 

gymnasielever, speciellt i de klasser med nyanlända som i många fall saknar datorvanan 

som svenska elever har. Isabells val av innehåll och metod, vad- och hur-aspekter, ger 

ett sätt att kunna fånga in alla elever för att möjligtvis senare göra lektionsupplägget 

svårare och mer utvecklande. Varför-aspekten, att integrera den digitala källkritiken 

med undervisningsinnehållet, ger många fördelar för hela spektret av vad-, hur-, och 

varför-aspekter, bland annat kunskaper om vad en källa är, hur referat går till, 

diskussionsmöjligheter, språklig utveckling, social förmåga, ämneskunskaper.  

 

Klas 

Klas arbetar med källkritik i ett koncentrerat tema. Klassen delas in i två grupper och får 

ett material som antingen bär på en negativ eller en positiv syn på området, i det här 

fallet handlade det om Cuba. Uppgiften går ut på att jämföra och skilja de olika 

perspektiven åt, genom att granska källorna och människorna bakom informationen 

utifrån bakgrund, tendens och tidsmässig färskhet. Eftersom eleverna uppmanas att 

själva dyka ner i materialet uppfattar Klas att de i högre grad motiveras till att diskutera 

i de efterföljande resultatreflektionerna. Syftet är inte att resultatet ska gestaltas i en 

sanning från någon av sidorna, men att eleverna börjar tänka i nya banor, om flera 

sorters sanningar. Förutom att undervisningen om digital källkritik har skett i ett 

koncentrerat sammanhang återkommer Klas med mindre källkritiska inhopp vid behov, 

exempelvis vid uppsatsskrivning. 

 



25 
 

Vad-aspekten går ut på att jämföra och skilja de olika perspektiven åt. Hur-aspekten, 

genom att bildligt sett gräva och rota i källorna och ta reda på mer om människorna 

bakom informationen utifrån angivna källkritiska kriterier. Varför-aspekten, utgår ifrån 

uppfattningen att eleverna i högre grad motiveras till att delta i de efterföljande 

diskussionerna eftersom de lagt ned tid och engagemang. Syftet är också att ändra i 

elevernas uppfattningar om sanningen, genom att eleverna reflekterar och börjar tänka i 

nya banor kan de finna att flera sorters sanningar kan existera på samma gång och på 

sätt också bli varse om ett intersubjektivt rum. Varför-aspekten motiveras även med att 

eleverna ges nya kunskaper som kan bli verktyg för framtiden.  

 

Anita 

Anita uppger att hon endast till begränsad del arbetar med digital källkritik och väljer att 

hålla genomgångar i det hon uppfattar som viktigt, hur man navigerar på en hemsida, 

hur eleverna kan göra för att avgöra om en hemsida är pålitlig, hur de ska redogöra för 

vad som är en källa, vad som är första- och andrahandskällor samt genomgångar av 

sökmotorfunktion. Ett exempel på undervisningsupplägg utgår från en fråga: är det är 

bra att dricka mjölk? Syftet med övningen är att eleverna får leta bland olika källor för 

att hitta svar. Källorna för information om mjölk kan yttra en rad olika svar eller åsikter 

beroende på vilka som står bakom informationen. En branschsida kan påstå en sak, en 

vetenskaplig sida en annan, en sida som förespråkar vegandiet kan påstå något 

ytterligare. Undervisningens mål är att visa ett spektrum av sanningar. 

 

Undervisningsupplägget, vad-aspekten, går ut på att eleverna skall besvara en fråga. En 

fråga som allmänt kan anses ha ett givet svar. Lektionsupplägget har således en 

överraskande effekt i att det genom ett källkritiskt arbete kan hittas flera alternativa 

svar, vilket kan locka till samtal och diskussion. Hur- och varför-aspektens syfte är att 

eleverna letar bland olika källor för att hitta svar. Beroende på källornas avsikter med 

informationen behöver eleverna reflektera och se nya sanningsmöjligheter. Att upptäcka 

nya sanningar är en övergripande och större varför-aspekt, som ger eleverna nya 

uppfattningar om ett fenomen.   

 

”Ni kan aldrig säga att er källa är Google.se” Och man tänker [skakar uppgivet på huvudet] 

det där borde ni förstå! Man överskattar ungdomars kunskaper om internet (Anita). 

 

Citatet anger Anitas uppfattning om elevernas låga förståelse för vad en källa är för 

något, att eleverna hänvisar till sökmotororer istället för den aktuella källan pekar också 

att Anitas uppfattningar om elevernas kunskaper kan vara för högt ställd och skapar 

frustration och möjligtvis en uppgivenhet. Frustrationen kan även orsakas av känslan av 

tidsbrist, att eleverna ”borde förstå” kan tyda på att läraren upprepade gånger förklarat 

fenomenet och vill gå vidare.  

 

Rune 
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Rune arbetar med digital källkritik i ett större koncentrerat tema, som innefattar teori, 

praktiska övningar och examination. Eleverna får välja utifrån två texter där de skall 

analysera och göra källkritiska bedömningar gentemot källors trovärdighet, utifrån 

kriterierna äkthet, närhet, beroende och tendens. Eleverna arbetar utifrån praktiska och 

tendensiösa texter, som Rune beskriver som konspirationsteoretiska, han är noga med 

att inte från början avslöja det för eleverna. Uppgiften går ut på att ta reda på om 

texterna kan användas och läsas som historiskt korrekta skildringar. En del elever svarar 

att de kan lita på texterna, konspirationsteorierna, vilket enligt Rune är förvånande men 

kan också leda till intressanta diskussioner. Oftast svarar eleverna att de inte kan lita på 

skidringarna.  

 

I kortare inslag om digital källkritik håller Rune genomgångar om bland annat hur 

hemsidors utseende och design genom tiden har förändrats, från taffliga och 

amatörmässiga bloggar till hemsidor som till utseendet ser professionella ut. Syftet är att 

göra eleverna lyhörda inför att källor som ser professionella ut i innehåll kan vara rent 

propagandistiska. Som exempel brukar Rune visa en blogg som på ett överdrivet sätt 

redovisar vinklad och negativ statistik över invandrares påverkan på samhället, en blogg 

som idag, utseendemässigt, enkelt skulle avslöjas som bristfällig och otillförlitlig. 

 

Kan man använda källan på något annat sätt? Implicit, det jag försöker få fram är: ja, 

källorna kan användas till att förstå hur konspirationsteoretiker tänker. Då blir det plötsligt 

en förstahandskälla. (Rune) 

 

Citatet återkopplas till den större källkritiska övningen och anger att Rune avsiktligt 

inkluderar överraskningseffekter i undervisningsinnehållet. Sanningen som tros ligga 

framför näsan vrids om och eleverna upptäcker nya saker. Vad-aspekten innefattar 

material om första- och andrahandskällor, källor som i övningen till en början är 

ogiltiga, men som i övningens slutskede förändras och blir giltiga ur ett annat 

perspektiv. I det koncentrerade temat av digital källkritik innefattar vad-, och hur-

aspekterna analys utifrån källkritiska kriterier. Vidare innehåller upplägget, som citatet 

visar, en överraskande effekt i att arbetsmaterialet inte innefattas av tillförlitliga källor, 

vilket eleverna från början inte känner till. Varför-aspekten, syftar till att eleverna 

uppmärksammar texternas förhållande till verkligheten och således lär sig eleverna nya 

uppfattningar. Rune använder humor i undervisingen, hur- och vad-aspekten utgörs av 

en del komiska och humoristiska exempel som genomgående bär ett konspirationstema, 

där information mer eller mindre uppenbart är felaktiga och vinklade, vilket eleverna 

själva ska lista ut. Varför-aspekten utgör ett syfte att det ska locka eleverna till 

emotionell reaktion, att de ska reagera med skratt eller förfäran eller en svindlande 

känsla av att verkligheten inte enbart definieras subjektivt. Förhoppningsvis leder det 

till att eleverna tänker sig för nästa gång de stöter på häpnadsväckande information, 

deras uppfattningar av ett fenomen har således utvecklats. 

 



27 
 

5.2.1 Sammanfattning 

Isabell integrerar digital källkritik i ämnet. De besöker ämnesrelaterade hemsidor i syfte 

att lära om ämnet samtidigt som de arbetar med källkritik. Materialet består till viss del 

av färdiga lektionsupplägg på digitala plattformar. Klas arbetar med källkritik i ett 

koncentrerat tema där klassen delas upp för att ta del av olika perspektiv utifrån ett 

gemensamt tema. Käll- och informationsanalysen generar olika bilder och olika åsikter 

som eleverna sedan diskuterar. Anitas undervisning riktar in sig på hur man navigerar 

på en hemsida, hemsidors pålitlighet, analys av källor och vad en källa är för något. 

Eleverna får också svara på en fråga där svaret till en början verkar given, men som via 

källkritisk analys visar sig ha flera sanningar. Rune arbetar med digital källkritik i ett 

större koncentrerat tema, där ett dolt syfte är att avslöja konspirationsteorier. I 

undervisningen om hemsidors design finns analytiska inslag som syftar till att visa att 

utseendet för en hemsida påverkar förtroendet för dess innehåll.    

5.3 Digitalt arbete och källkritik inom språkundervisning  

Svenskämnet är uppdelat i en litteraturdel och en språklig del. I intervjuerna bad jag 

informanterna att där det är möjligt att även ge svar utifrån ett språkdidaktiskt 

perspektiv. De flesta informanter ansåg att det är svårt att skilja svenskämnet åt 

eftersom mycket av undervisningen flyter ihop emellan språk och litteratur. Det gick 

dock att urskilja tillräckligt med material till en meningsbärande kategori. Här redovisas 

resultatet och analyser. De efterföljande analysdelarna i respektive kategorier ses även 

utifrån den teoretiska ansatsens vad-, hur- och varför-aspekter samt erfarenheter och 

uppfattningar av fenomen. 

 

Isabell 

Isabell använder digitala läromedel till undervisningen i svenskämnets språkliga delar, 

ett digitalt material som har färdiga lektioner med olika kapitel. Läromedlet kan 

individanpassas samt användas som en plattform för kommunikation mellan elev och 

lärare, till exempel för återkopplingar och bedömningar. I de språkförberederande 

kurserna använder Isabell oftast traditionella läroböcker, men även digitala läromedel 

förekommer, de har till exempel gått igenom minoritetsspråk via digitala kanaler. 

Eleverna har analyserat olika digitala kanaler såsom bloggar, sociala medier och andra 

ställen på internet i syfte att jämföra olika skrivna texter och språkstilar. Isabell för 

diskussioner med eleverna om på vilka olika sätt ett skrivet språk kan se ut och 

uppfattas. Ett behov digital källkritik har inte uppkommit när Isabell undervisar i de 

språkliga delarna av Svenska.  

 

Hur- och vad-aspekt, digitala läromedelsplattformar där färdiga och 

individanpassningsbara lektionsmallar används. Utifrån ett varför-aspekt ger de digitala 

plattformarna möjlighet för eleverna att kommunicera med lärare för exempelvis 

återkopplingar, men syftar också i ett större varför-perspektiv till att göra att eleverna 
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uppfattar fenomenet digital kommunikation med vana och på så sätt utveckla 

språkfärdigheter.  

 

Anita 

För Anita förekommer en språkdidaktisk del i svenskundervisningen hela tiden och är 

integrerad i nästan allt de gör. De få gånger som digitalt material förekommer är vid 

texthämtning för ändamålet kritisk textanalys, där Anita och eleverna arbetar med att 

urskilja vilken funktion en text kan ha. De studerar och diskuterar skribenters språkliga 

stil och val av innehåll, vilka fakta skribenten valt att ta med för att stödja sin åsikt till 

exempel. Enligt Anita är det är svårt att tydligt dra gräns mellan språk- och 

litteraturdidaktik inom svenska och den digitala källkritiken får inte plats när de arbetar 

med att analysera och förstå skönlitteratur.  

 

[…] ju mer vi ska behandla ju mer snuttifierat blir det. Samtidigt som lärare får höra att de 

ska sluta med snuttifiering och läsa hela böcker och gå in på djupet av saker (Anita) 

 

Utifrån vad-aspekten, stilanalys av text, val av innehåll, faktaanalys och hur-aspekten, 

studier och diskussioner, undersöker Anita och eleverna olika språkliga uttryck. Citatet 

visar tydligt Anitas uppfattning om att tidsbristen är något som riskerar att sänka 

kvaliteten på svenskämnet. Utifrån Anitas erfarenhet och uppfattning går det inte längre 

att sätt in mer i läroplanen. Indirekt går det att förstå att det är införandet av digital 

källkritik i läroplanen som är en av anledningarna till att svenskämnet blir snuttifierat. I 

övrigt framgår att digitalt material eller den digitala källkritiken inte är prioriterade eller 

särskilt relevanta för den språkliga delen av svenska. 

 

Rune 

Diskussion om tonläget och språket på sociala medier är ett exempel på digitalt arbete 

inom den språkliga delen av svenskämnet. Rune och eleverna går igenom exempel där 

åsikter om information snabbt kan bli polariserade och inte sällan leda till att folk 

grupperar sig och går till attack med personliga påhopp. Syftet med att diskutera sociala 

medier i klassrummet är att få elever att tänka till och ge dem verktyg att vara 

nyanserade i sina analyser av information men också få en inblick i vilket språk som 

förekommer i den sociala värld som eleverna själva ofta befinner sig i.  

  

Förekomsten av digitalt material, vad-aspekt, består av texter på sociala medier som 

Rune och eleverna analyserar, hur-aspekt beskrivs som en diskussion utifrån relevant 

material. Varför-aspekt går i huvudsak ut på att ge eleverna inblick i vilket sorts 

språkbruk som förekommer och vad lite som krävs innan någon blir kränkt eller sårad 

och samtidigt hur fort det kan gå innan någon häver ur sig kränkande saker. I ett mer 

omfattande varför-perspektiv handlar det om uppfattningen om hur vi människor beter 

oss mot varandra, hur vi delar det intersubjektiva rummet och vad vi kan lära oss av den 

gemensamt uppfattade världen.   
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Klas  

Klas kom under intervju inte in på svenskans språkliga del, annat än att det råder ett 

blandtillstånd mellan svenskans litteratur- och språkdel i hans undervisning.  

 

5.3.1 Sammanfattning 

Isabell använder digitala läromedel och för de språkförberedande kurserna analoga 

läroböcker. De arbetar med språkliga analyser där de kartlägger olika språkstilar på 

olika sorters sidor på internet. Digital källkritik förekommer inte. Anita arbetar med 

kritisk textanalys, att urskilja vilken funktion en text kan ha, skribenters språkliga stil. 

Anita nyttjar digitala medel mycket sparsamt, digital källkritik knappt någonting. Rune 

går igenom språkligt tonläge på sociala medier. Till viss mån används digitala medier 

och minimalt av digital källkritik.     
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6 Resultat och diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatanalyserna mot bakgrund av tidigare forskning samt 

läroplanen. 

6.1 När uppfattar lärarna ett behov av digital källkritik? 

Isabell 

Edvardsson, Godhe och Magnusson (2017, s. 23) menar att skolan förväntas bidra till 

elevers källkritiska tänkande. Eftersom internet regelbundet används som ett verktyg i 

Isabells klassrum ser hon också som en nödvändighet i att de också är källkritiska till 

informationen på internet. De för ett kontinuerligt källkritisk resonemang om de 

varierande innehåll som finns bland annat på bloggar. Isabell aktiverar eleverna till att 

tänka och lära sig till att ta ställning till information. För att kunna hantera information, 

påpekar Edvardsson m. fl, behöver elever få mycket stöd och stöttning (2017, s. 86). 

Isabell poängterar återkommande att behovet av att förhålla sig källkritisk ökar vid 

besök av en individs hemsida eller blogg. En av Isabells avsikter med att besöka bloggar 

är att lära eleverna att skilja på olika källor, att en blogg ofta endast är en individs åsikt. 

Men också utifrån insikten om att bloggar kan ha många följare, kanske främst bland 

ungdomar, vilket gör bloggbesökandet relevant. Diaz (2014, s.124) konstaterar att 

internet finns i ungdomars liv och därför ska skolan också finnas på internet.  

 

Edvardsson, Godhe & Magnusson (2017, s.21) anser att högre krav på flexibilitet 

kommer att ställas på läraren eftersom det är svårt att förutse vilken väg en lektion 

kommer att ta. Det vittnar Isabells klassrumssituation om då hennes didaktiska 

planering blev rubbat av de oförutsedda inslagen av konspirationsteorier. Samma 

tvivelaktiga teorier som Isabell avsett att kritiskt granska tillsammans med eleverna, 

påverkade en kollega att avråda Isabell om fortsatt undervisning. Av detta går att utläsa, 

som Wennås Brante (2017) också påstår att behovet av digital källkritik inte enbart 

gäller elever, utan alla aktörer i skolan.   

 

Fake news 

Både Klas och Anita uttrycker ett behov av digital källkritik för att förstå och kunna 

analysera och bemöta fake news. Tanken på att nyheter kan vara falsifierade är något 

som extra tydligt framkommit på sista tiden. Den sortens information som inte 

harmoniserar med de egna åsikterna anses vara fejk eller falsifierat och missledande. 

Edvardsson, Godhe och Magnusson (2017, s.37) beskriver att begreppet fake news 

används både av etablerade medier och av de som anklagas att sprida de falska 

nyheterna.  

 

Klas  

Klas beskriver, utöver fenomenet fake news, även att digital källkritik är relevant på 

grund av omfattande informationsflöden på internet är svårövergriplig. Klas tycker att 
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det inte är lika enkelt som det var då han var ung, när det bara fanns SVT och tidningar. 

Om det skriver också Edvardsson, Godhe och Magnusson (2017, s. 22) där de gör 

gällande att vara källkritisk i dag är annorlunda än tidigare då information främst gavs 

ut av radio- och tv-kanaler samt tryckt media. Det stora och svårligen överblickabara 

informationsflödet som Klas nämner innebär enligt Edvardsson, m fl. att vi idag måste 

ha ett kritiskt förhållningssätt redan när vi söker information.   

 

Elevers starka åsikter blir till diskussion i klassrummet vilket också innebär en situation 

där innehållet i undervisningen kan vända och byta spår och komma att handla om 

något helt annat än planerat. Edvardsson m fl. (2017, s. 21) konstaterar att det är svårt 

att förutse vilken väg en lektion kommer att ta och att läraren därför måste kunna vara 

flexibel. Klas undervisning syftar till att få eleverna att lära sig se nyanser av vad som 

anses vara sant och uttrycker samtidigt en oro för vad ett okritiskt tänkande kan 

innebära för demokratin. Att utveckla elevers kritiska förhållningssätt är enligt 

Edvardsson, Godhe & Magnusson (2017, s.23) en viktig del i skolans uppdrag att göra 

eleverna till demokratiska medborgare.  

 

Anita 

Anita poängterar att det är viktigt att hantera det digitala livet i alla möjliga aspekter, 

behovet av digital källkritik finns både i skolan och ute i samhället. Anita ställer sig 

frågande till vad det digitala livet gör med människan, hennes elever har svårt att lägga 

undan mobilerna och Anita antyder att de löper stor risk att hamna i ett mobilberoende. 

I läroplanen står följande rad:   

 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar 

individen och samhällets utveckling (Skolverket, 2017c, kapitel 1, s.3). 

 

Betraktar man orden ”hur digitaliseringen påverkar individen”, och ser ur Anitas 

perspektiv om att elever inte kan släppa sina mobiltelefoner, syns det tydligt att hon 

pekar åt ett viktigt håll. Vidare anser Anita att ett behov av digital källkritik gör sig 

gällande vid reflektion av nyheters estetik. Det kan vara en viss estetik och design som 

gör att en nyhet ser legitim ut, enligt Anita. Edvardsson, Godhe och Magnusson (2017, 

s.23) understryker att falska nyheter sprids på internet genom exempelvis sajter som ser 

ut som tillförlitliga mediekanaler.    

 

Rune 

Rune ser behovet av digital källkritik när eleverna fritt söker information till texter de 

ska arbeta med men också för att belysa olika grupperingar som bedriver alternativ 

agenda. Edvardsson, Godhe och Magnusson (2017, s. 22) understryker att vikten av 

lärares stöd till elever när de söker information är central. Enligt Rune cirkulerar det 

alternativa verklighetsuppfattningar på sociala medier som eleverna lätt påverkas av, det 
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märks under lektioner där det kommit fram starka åsikter. Jag låter återigen orden från 

läroplanen förtydliga, men ur ett annat perspektiv, åsiktspåverkan: 

   

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar 

individen och samhällets utveckling (Skolverket, 2017c, kapitel 1, s.3). 

 

Rune försöker bemöta starka åsikter med dialog och samtal men medger också att 

digital källkritik kan vara ett sätt att arbeta med värdegrunden. Diaz (2014, s.129) 

skriver att eleverna ska utveckla det kritiska förhållningssätt som krävs i samhället, att 

arbeta med källkritik är därför självklart.   

 

6.2 Didaktisk organisering av undervisning 

Isabell 

Isabelle har ett planerat lektionsinnehåll utifrån i förväg utvalda siter. Tillsammans med 

eleverna jämförs och diskuteras källor som relaterar till ämnets innehåll, erfarenheter 

utifrån siterna. Undervisningsupplägget finns återbeskrivet i läroplanen: 

 

Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska information och förhållanden […] av 

olika alternativ (Skolverket 2017c, kapitel 1, s.2) 

 

Isabell integrerar den digitala källkritiken med undervisningsinnehållet. I enlighet med 

Francke & Johansson (2016, s. 7) som anser att källkritik inte ska separeras från den 

övriga undervisningen. Lektionen avrundas med diskussion om hur eleverna uppfattade 

materialet. Det ger läraren inblick i vad eleverna tänker och hur de uppfattar ett 

lektionsupplägg, vilket öppnar upp för utveckling i undervisningsinnehåll. Såsom 

Thorsten & Tväråna (2017) föreslår så kan en lärare träna upp sin förmåga att analysera 

hur eleverna uppfattar innehållet och därmed resultera i att lärarens kunskaper om 

lektionsinnehåll utvecklas. Lektionsinnehållet utgörs bland annat av lektionsmaterial 

avsett för mellanstadiet, materialet har fungerat bra för gymnasieeleverna. Isabells val 

av innehåll och metod, att börja på en låg och enkel nivå för att sedan utöka och göra 

det svårare. Backman Löfgren (2012) beskriver att ett gott källkritiskt resultat kommer 

ur ett elevanpassat material.   

 

Klas 

Klas med källkritik i ett koncentrerat tema. Uppgiften går ut på att jämföra och skilja 

olika perspektiv ur samma tema. Genom att granska källorna och människorna bakom 

informationen utifrån bakgrund, tendens och tidsmässig färskhet. Enligt Alexandersson 

(2014, s. 135) är det bra att lära elever att ställa frågor för att få reda på vem eller vilka 

som står bakom den informationen källan presenterar. Syftet i Klas undervisning är inte 

att resultatet ska gestaltas i en sanning från någon av sidorna, men att eleverna börjar 

tänka i nya banor, om flera sorters sanningar. Alexandersson (2014, s. 135) understryker 
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värdet i att ha en källkritisk ansats, att det är något som varje demokratisk medborgare 

behöver. Klas motiv med undervisnigen understryks också av den reviderade 

läroplanen:  

 

Deras (elevernas) förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. 

Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska information (Skolverket 2017a, kapitel 

1, s.2) 

 

Förutom digital källkritik i ett sådant koncentrerat tematiskt sammanhang återkommer 

lärare Klas med mindre källkritiska inhopp vid behov, exempelvis vid uppsatsskrivning. 

Där ingår att presentera en källa men inte att kritiskt granska den, vilket lärare Klas har 

dåligt samvete över. Han menar att det är gamla vanor som i och med nya läroplanen 

kommer att rätas upp.  

 

Anita 

Lärare Anita har genomgång i hur man navigerar på en hemsida, hemsidors pålitlighet, 

vad en källa är för något. Hon håller även genomgångar om sökmotorfunktion. 

Sökmotorer är enligt Edvardsson, Godhe och Magnusson (2017, s. 22) 

användargenererade varvid olikheter kan uppstå i sökresultaten. Anitas genomgångar av 

sökmotorer är elevnyttigt eftersom, som Edvardsson m.fl. påstår, sökresultat kan se 

annorlunda ut och det således finns ett behov att ifrågasätta vem eller vad som 

bestämmer vilken information som kommer fram i en sökning (2017, s. 22) Det händer 

att Anitas elever källhänvisar till sökmotorer istället för den aktuella källan vilket får 

Anita att uppfatta att elevers digitala kompetens överskattas. Något som Edvardsson m. 

fl skriver om är att de kan det finnas en övertro på elevernas digitala kompetens. (2017, 

s. 86)  

 

Rune 

Förutom i ett stort, koncentrerat tema arbetar Rune även i kortare källkritiska inslag med 

genomgångar om hur hemsidors utseende och design genom tiden har förändrats, från 

taffliga och amatörmässiga bloggar till hemsidor som till utseendet ser professionella ut. 

Dunkels (2014, s. 53) beskriver att det går att avslöja digitala medier genom att till 

exempel veta hur bilder kan redigeras. I Runes klassrum sker någonting liknande, de 

avslöjar hemsidor som genom sitt utseende försöker övertyga om deras tillförlitlighet. 

Han visar exempel i klassrummet på information som mer eller mindre är uppenbart 

felaktiga och vinklade. Edvardsson, Godhe & Magnusson (2017, s. 86) beskriver att 

läraren medvetet kan inkludera källor som är opålitliga. Det kan, enligt Edvardsson m. 

fl, ge eleverna en lärorik upplevelse och på så sätt få dem att öva källkritiska 

färdigheter. 

6.3 Digitalt arbete och källkritik inom språkundervisning  

Isabell 



34 
 

Isabell använder digitala läromedel i läroplattformar till undervisningen i svenskämnets 

språkliga delar, en plattform för kommunikation mellan elev och lärare, till exempel för 

återkopplingar och bedömningar. Den digitala tekniken kan, som Edvardsson, Godhe 

och Magnusson (2017, s. 11) ger exempel på, användas för kommunikation med elever, 

vårdnadshavare, skolledning och kollegor. Edvardsson m. fl. menar att digitala 

plattformar ger kommunikationsfördelar när lärare och elever kan dela med sig av vad 

de gör i skolan. Det är i ett liknande scenario som lärare Isabell arbetar. Hon utgår från 

digitala läromedelsplattformar. Diaz (2014, s. 130) anser att i en digital läroplattform 

kan eleverna fungera som resurser för varandra via exempelvis kamratrespons.  

 

Anita 

De få gånger som digitalt material förekommer är vid texthämtning för ändamålet 

kritisk textanalys. I enlighet med Edvardsson, Godhe och Magnusson (2017, s. 35) som 

gör gällande att en text kan förstås ur olika funktioner, till exempel kulturella och 

sociala, för att se i vilket sammanhang den kan användas. Anita och eleverna arbetar 

med att urskilja vilken funktion en text kan ha. De studerar och diskuterar skribenters 

språkliga stil och val av innehåll. Edvardsson m. fl. (2017, s. 104) poängterar att 

digitaliseringen kan leda till en ökad arbetsbörda. Det är något Anita ger uttryck för, att 

ännu ett ämneselement ska inkluderas till en redan fullmatad läroplan. Enligt Lantz-

Andersson & Säljö (2014, s. 31) tar ny teknik tid att etablera, för att bli en del av 

undervisningen. Svårigheten säger Lantz-Andersson och Säljö är att integrera den nya 

tekniken. Anita utrycker sig flera gånger om att den digitala källkritiken är lågt 

prioriterad och att ett adderande till läroplanen inte gynnar svenskämnet, som hotar bli 

än mer fragmenterat. Anita går emot det Lantz-Andersson & Säljö (2014, s.31) menar 

med att mycket finns att vinna på att förändra undervisningen om läraren kan 

omdefiniera den till ett digitalt pedagogiskt innehåll. Edvardsson m.fl (2017, s. 104) 

argumenterar att läraren bör bygga ett hållbart förhållningssätt till digitaliseringen.  
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7 Sammanfattande slutsatser 

 

I detta avsnitt kommer de huvudsakliga resultaten att sammanfattas och 

frågeställningarna besvaras. 

7.1 vilka erfarenheter och uppfattningar har svensklärare av 

undervisning inom digital källkritik 

Samtliga lärare i studien uppger skilda erfarenhetsbilder av undervisning om digital 

källkritik. Varje klassrumssituation är unik och ger nya erfarenheter som kan vara till 

fördel för kommande undervisningsupplägg.   

 

När det kommer till undervisningsmaterial kan läraren med fördel välja något som 

förvånar eleverna, till exempel material riktat mot mellanstadiebarn istället för 

gymnasieungdomar, eller material som avsiktligt är gravt missvisande eller en fråga 

som först verkar ha ett givet svar men som kan visa sig ha variationer av sanningar. När 

elever själva ordentligt och genomgående dyker ner i källor och material upplever 

lärarna ett engagemang och goda förutsättningar till konstruktiva diskussioner. Om 

läraren får eleverna engagerade så motiveras de till att också delta i efterföljande 

resultatreflektionerna. Engagemang kan hittas där eleverna själva befinner sig, till 

exempel på sociala medier. Några av lärarna ser fördelar med att under lektionstid vistas 

på sociala medier och utifrån en sådan position exempelvis hålla en språklektion för att 

analysera och kunna synliggöra hur interaktion både språkligt och socialt kan se ut.   

 

Lärare ska inte förvänta att elever har en bred digital kompetens, en fördom om att unga 

per automatik bär på stora kunskaper när de visar skicklighet inom vissa specifika 

områden. Digital kompetens kan dessutom saknas av människor av oväntade orsaker, 

exempelvis de som flytt från ett land där tillgång till datorer varit begränsade. Även 

lärarkollegor kan behöva lära tänka källkritiskt.  

 

Elever som ropar ut starka åsikter i klassrummet ger frustration eftersom läraren inte 

alltid kan bemöta en del elevers, ofta xenofobiska uttalanden, det kan vara tufft att inte 

alltid ha ett bra svar. Lärare kan uttrycka oro över en alltför tilltagande digitalisering, 

där ett källkritiskt förhållande kan behövas som ett metafilter, en digital källkritik mot 

digitaliseringen själv.   

7.2 Ämnesdidaktiska val som utgör grund för organiseringen av 

arbetet med digital källkritik 

Lärare och elever besöker olika hemsidor, i syfte att ta del av lektionsinnehållsligt 

material, men också för att kritiskt granska sidorna för att kartlägga åsikter eller motiv 

som kan ligga bakom personerna ansvariga för den hemsidan. Genomgångar om vad en 
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källa är och hur källhänvisningar går till ses av samtliga lärare som nödvändig, eleverna 

saknar ofta sådana kunskaper. En av lärarna integrerar digital källkritik i stort sett all 

undervisning, de andra tre har valt att hålla längre och större källkritiska teman. Min 

slutsats av det är att integrerandet av digital källkritik verkar fungera bra, där blir 

övergången till den nya läroplanen inte svår.   

 

Samtliga lärare uttrycker att syftet med undervisningen är att lära elever om att det 

samexisterar många olika sanningar. De källkritiska metoderna påminner i stort om 

varandra och eleverna ska hitta olika svar, olika nyanser av sanningar, de ska leta bland 

olika källor och komma fram till att olika åsikter och perspektiv hittas beroende på 

källan och källans avsikt.  

7.3 När uppfattar lärarna ett behov av digital källkritik? 

I resultatavsnittet har det tydligt framkommit att de intervjuade lärarna har en 

uppfattning av att det finns ett behov av digital källkritik och frågan när det uppstår 

motiveras på lite skilda sätt, här syns också likheter och olikheter:  

 

Läraren ser ett behov vid besök av hemsidor, bloggar till exempel. Eller när kända 

performance-artister blir utsatta för konspirationsteorier och lärarkollegor själva tror på 

teorierna. Lärare ser också ett behov där ett stort informationsflöde på internet ger en 

svårövergripbar kvalitetsbild över de olika kanalernas flöden, eller falsifierade fakta 

som presenteras som nyheter. Starka åsikter i klassrummet, där en ordentlig genomgång 

av källkritik av digitalt material skulle kunna nyansera information. Lärare ser behov 

när eleverna lever sina liv tätt anknutna till sina mobiltelefoner. Behovet av digital 

källkritik behövs för att förstå sanningshalten i information samt för att inte låta luras av 

tilltalande estetik på hemsidor. Lärare ser behovet av digital källkritik när eleverna 

själva fritt söker information men också för att belysa olika grupperingar som bedriver 

alternativ agenda.  

7.4 Digitalt arbete och källkritik inom språkundervisning  

Läraren varierar läromedel utifrån vilken klass som undervisas, till nyanlända elever 

väljs ofta traditionella läroböcker. De elever som har svenska som första språk arbetar 

med digitala läromedel som har färdiga lektioner med olika kapitel. Läraren använder 

material från internet, bloggar, sociala medier för analyser och jämförelser mellan olika 

språkstilar, diskussion förs om på vilka olika sätt ett skrivet språk kan se ut och 

uppfattas. Ett behov av digital källkritik har förekommer sällan för någon lärare vid 

språkliga lektioner. Enligt de flesta lärare i studien är det svårt att tydligt dra gräns 

mellan språk och litteratur inom svenska eftersom de kategorierna flyter ihop.   
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8 Diskussion och didaktiska implikationer 

 

Intervju som metod har sina nackdelar, bland annat kan intervjupersonerna svara som de 

tros förväntas svara. Jag upplevde inte att någon gjort sig till. Enkätsformen skulle 

utelämna det personliga, det är ju erfarenheterna och uppfattningarna som är det 

intressanta, personerna bakom, därför valde jag ändå intervjuformen och det gav rikt 

med material och erfarenheter. Analysmetoden går säkert att göra på annat sätt, men den 

litteratur jag tagit del av om kvalitativ intervju pekade åt ungefär samma varianter av 

analysmetoder. Möjligtvis blev omfånget av råmaterial i största laget och tidskrävande 

därav.  

 

Jag har försökt beskriva variationen av de intervjuade lärarnas uppfattningar av 

fenomenet digital källkritik i detta arbete och ska här ge tankar åt vilka de didaktiska 

följderna kan bli. Arbetet har börjat med intervjuer där jag träffat människor i deras 

yrken i deras vardag och ställt frågor som de måste ta ställning till. Frågorna har 

åtminstone vid intervjutillfället tvingat informanterna att tänka till och kanske har de 

även berört dem på något sätt i form av nya uppfattningar eller nya självinsikter eller 

nya idéer. Det uppnådda resultatet kan få eventuella läsare att reflektera, vilket också i 

sin tur kan leda till nya uppfattningar. I resultatet beskrivs ganska konkreta 

undervisningssituationer som kan vara till didaktisk nytta, en läsare kan välja att 

inspireras eller ta avstånd ifrån.   

 

De slutsatser jag kan dra är att digitaliseringen av skolan kommer ta längre tid och stöta 

på fler hinder än det som hinner rättas till innan den reviderade läroplanen ska sättas i 

verket. Men jag tror ändå att det kommer bli bra längre fram. Nya tankar och nytt sätt 

att arbeta startar säkert i tröghet innan till exempel infrastuktur för hårdvaror och 

digitala medier kommer att fungera och en praktisk pedagogik är på plats. Jag tycker att 

de lärare som strävar efter att integrera källkritiken i det dagliga arbetet är helt inne på 

rätt spår, de kommer att ha mycket fördelar, eleverna kommer också att få mycket 

fördelar. Den integrerande undervisningsmetoden är å ena sidan tidskrävande men å 

andra sidan full av möjligheter. Till exempel konceptet av ett flippat klassrum, där 

läraren i förväg kan spela in en föreläsning och länka den till en digital plattform. 

Eleverna kan ta del av filmen när som helst, hoppa tillbaka i den om det var något som 

uppfattades som otydligt till exempel. Läraren kan sedan använda lektionstiden till 

efterföljande diskussion om innehållet, istället för att vänta en kvart innan alla kommit 

in, pratat av sig, öppnat skärmarna, glömt bort lösenorden med mera och därefter göra 

samma föreläsning fast med mindre tid. Det nästan alla lärare i den här undersökningen 

vittnade om var knepiga datasystem som inte fungerade, de byttes ut en efter en så att de 

tillslut hade tre eller fyra system som de försökte arbeta via. Det ger en frustration och 

en del lärare ger upp och slutar försöka. Ingen av informanterna var egentligen 

motståndare till teknik men de upplevde att det var tekniken som var motståndare till 

dem.    



38 
 

8.1  Förslag på vidare forskning 

 

En av frågorna jag ställde var vad lärarna skulle vilja säga till Skolverket om de fick 

chansen. Anita svarade: ok, vad ska jag ta bort istället? Jag tycker att det vore intressant 

att få ta del av tankar kring det området, om huruvida Skolverket har för höga 

ambitioner och sätter in för mycket innehåll i läroplanerna? Flera stycken lärare som jag 

kontaktade tackade nej till att delta vid intervju eftersom de var så stressade. Även bland 

de informanter som deltog till detta arbete vittnar om att de har alldeles för mycket de 

ska hinna genomföra. Enligt Anita fanns det i Svenska A och Svenska B rum för 

elevernas kreativitet, den delen har bortprioriterats. Det kan vara värt att forska vidare 

på. 
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Bilagor 

Bilaga 1, intervjuplan  

 

Inledning och presentation 

- Vem är jag och varför är vi här? 

- Anonymitet utlovas informanten, informanten får när som helst avsluta intervjun. 

- Är det ok att spela in intervjun? 

 

Lärarens bakgrund  

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

- Vilka klasser, program undervisar du för? 

  

Förekomsten av källkritik av digitalt material 

- Jobbar du på något sätt med källkritik av digital material i din undervisning? 

(om ja, hoppa till ”behov") … (om inte) 

- Hur resonerar du? 

- Hur kommer det sig att digital källkritik inte är den del av din undervisning?  

- Hur tänker du ta ställning till den kommande läroplanen, där digital källkritik ingår? 

- Hur arbetar du med traditionell källkritik? 

 

Behov av källkritik 

- När tycker du att det uppstår ett behov av digital källkritik?  

- Är det skillnad på den språkliga delen av Svenska? 

 

Hur organiserar läraren undervisningen inom källkritik av digitalt material? 

- Berätta om ditt arbete med digital källkritik? 

- Hur resonerar du kring valet av innehåll i lektionerna i digital källkritik? 

- Hur genomförs själva undervisningen?  

- Utifrån dina erfarenheter, vilka metoder fungerar bäst?  

- Vad har inte fungerat?  

- Vilka lärdomar har du dragit? 
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- Vilket material tycker du har bäst genomslagskraft på eleverna?  

- Vilket material har inte fungerat? 

- Hur försöker du integrera digital källkritik i den vanliga undervisningen?  

- … eller sker undervisning när behov uppstår, berätta mer? 

- Vad upplever du som svårast med ditt arbete kring digital källkritik? 

 

Den språkdidaktiska delen 

- När du undervisar i en mer språklig inriktning av Svenska, hur och när använder du 

(eller eleverna) digitalt material?  

- Hur ser behovet av källkritik ut utifrån språkundervisning?  

 

Bedömning 

- Hur går bedömning av elevernas digitala källkritik till? 

- Formativ bedömning eller summativ?  

- Är resultatet mätbart, och på vilket sätt i så fall? 

- Hur ser du resultatet av ditt arbete? 

 

Förberedd inför den nya läroplanen? 

- Hur har du förberett dig inför den nya läroplanen om digital kompetens, där digital 

källkritik ingår?  

- Kan du utveckla, berätta mer, t ex om var du hittar material, var du lärt dig mm.? 

- Vad skulle behövas för dig som lärare att känna dig bättre förberedd? 

- Vilken hjälp erbjuder chefer och skolledning?  

- Får ni från skolledning tid och resurser till kompetensutveckling? 

 

Lärarens roll i digitaliseringens spår 

- Hur har din roll som svensklärare ändrats i takt med digitaliseringen av samhället? 

 

Till sist 

- Om du fick möjligheten, vad skulle du säga till Skolverket om att inkludera källkritik 

av digitalt material i läroplanen i år? 

- Något du vill tillägga, någonting du känner borde bli sagt? 
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- Om jag missat någon frågeställning, kan jag höra av mig och ställa den i efterhand? 

 


