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Sammanfattning 
 

I 2017 års revidering av läroplanen (Lgr 11) vässades skrivningarna runt källkritik i relation till 

digitaliseringen i skolan och i samhället i stort. Syftet med denna studie är att förstå hur 

samhällskunskapslärare ser på att lära elever källkritik av internetkällor i samhällskunskapsämnet. I 

detta syfte har de motiv, utmaningar och den praktik lärarna identifierar gällande att lära elever att 

vara källkritiska på internet undersökts. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med 7 lärare på 

3 skolor. Studien har en fenomenografisk metodansats och tar avstamp i fenomenografin och 

variationsteorin. Studien har identifierat lärarnas uppfattningar om nytta och utmaningar med 

undervisning av källkritik på internet. Vidare visas på lärarnas uppfattningar av källkritikens 

kunskaps- och lärandemål, liksom hur de jobbar med variation i undervisningen genom 

progressionsmodeller.   
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Inledning 

Valåret 2018 duggar larmrapporterna tätt om hur ryska fakekonton kan komma att styra 

opinionsbildningen under sommarens valkampanjer. Tillväxten av trollfabriker och de sociala 

mediernas snabba ryck och enkla delningsfunktioner som uppmuntrar till att sprida först och tänka 

sen har gjort att gränsen mellan sant och falskt sällan varit suddigare eller mer omdiskuterad. Därmed 

måste utbildning i källkritik ses som en central del i skolans samhällsuppdrag. Ekdahl, Nohagen och 

Sandahl menar att skolans samhällsuppdrag kan delas in i nyttokoden (lära för arbetslivet), 

medborgarkoden (lära för samhällslivet) och bildningskoden (personlig utveckling)1. För dagens elever 

kommer källkritisk kompetens att behövas för deltagande i arbetsliv och samhällsliv så väl som för att 

kunna utveckla egna normer och värderingar utan otillbörlig påverkan. Det gör källkritiksundervisning 

i grundskolan ytterst intressant att studera.  

 

Utvecklingen i skolan går mot att digitala verktyg används i allt högre grad och elever söker sig oftare 

till internet för sin informationsinhämtning och kunskapsutveckling. Skolverkets uppföljning av IT i 

skolan visar att denna ökning särskilt gäller elever i åk 7-9 och på lektionerna i ämnena 

samhällskunskap och svenska2. Därför är det alarmerande att cirka var fjärde grundskollärare och var 

femte gynmasielärare i samma undersökning anger att de inte undervisar i källkritik alls och 44% av 

grundskollärarna anger att de upplever ett behov av kompetensutveckling i källkritik3.  

 

I Skolinspektionens rapport från 2013 angående kvalité i undervisningen i SO-ämnena framgår även 

att ”ämnesspecifika förmågor med inriktning mot kritisk granskning och källkritik till stor del saknas i 

den observerade undervisningen. Detta trots att just kritisk granskning och källkritik har fått en 

framskjuten plats i kunskapskraven i alla SO-ämnena i Lgr11.”4.  

 

I den nationella digitaliseringsstrategin för skolan från 2017 definieras behovet av att elever lär sig 

förhålla sig kritiskt och granskande till information de funnit via nätet5. Under 2017 reviderades även 

rådande läroplan för grundskolan (Lgr 11) med tillägg angående digital kompetens och källkritik av 

källor på internet, med formuleringar som ”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga 

att kritiskt granska information, fakta och förhållanden” och ”De ska även ges möjlighet att utveckla 

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

risker samt kunna värdera information”6. Sedan tidigare uttrycks i Kursplanen för samhällskunskap 

för årskurs 7-9 ”Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis 

                                                             
1 Ekdahl, Ingegerd, Nohagen, Lars & Sandahl, Johan (2015) Undervisa i samhällskunskap - en 

ämnesdidaktisk introduktion. s.86 
2 Skolverket (2016) IT-användning och IT-kompetens i skolan Skolverkets IT-uppföljning 2015 s. 4-5 
3 Ibid s. 9-11 + 71 
4 Skolinspektionen (2013) Undervisning i SO-ämnen åk 7-9, Mycket kunskap men för lite kritiskt 

kunskapande. s.19 
5 Utbildningsdepartementet (2017) Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. s. 6 
6 Skolverket (2017) Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. s. 9 (kursivt 

är ändrat i revideringen 2017) 
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ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att (…)söka information om samhället från medier, 

internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet”7, samt kunskapskravet för 

årskurs 9 (betyg E) ”Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i 

huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens 

och källornas trovärdighet och relevans”8.  

 

Med det stora fokus som på senare år lagts på digitalisering av skolan och elever ökade användning av 

digitala verktyg för sitt informationsletande och lärande är det av intresse att studera källkritiken i just 

internetsammanhang. Extra intressant då granskning av användargenererade källor, där avsändare 

och agenda kan vara svår att identifiera9.  

 

                                                             
7 Ibid. s.216 
8 Ibid. s.226 
9 Skolverket (2016) IT-användning och IT-kompetens i skolan Skolverkets IT-uppföljning 2015 s. 9-10  
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Syfte och frågeställningar 

Studien ämnar undersöka samhällskunskapslärares attityder till att lära elever bedöma digitala 

informationskällor i samhällskunskapsämnet. Undersökningen riktar in sig på 

samhällskunskapslärare i årskurserna 7-9 samt  bedömning av källornas tillförlitlighet och relevans.  

 

Mot den bakgrunden söker studien finna variationer i lärarnas uppfattningar om:  

 

• Vilka är utmaningarna med att undervisa i källkritik på internet? 

• Hur motiveras undervisning av källkritik i grundskolan? 

• Hur kan man lära elever att vara källkritiska på internet? 
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Bakgrund 

I bakgrunder redovisas diskussioner runt källkritiksbegreppet samt till detta när knutna begrepp. 

Vidare ämnas här ges en bild av den förförståelse för lärares uppfattningar av undervisning i källkritik 

av internetkällor som studien grundas på. 

Begrepp 

Limberg & Folkesson skriver i rapporten från IDOL-projektet att innebörden av deras beforskade 

begrepp till viss del bestäms av hur intervjupersonerna talar om det och vad de lägger in i det10. De, 

liksom jag, har en fenomenografisk metodansats vilket innebär att vårt intresse är att förstå hur 

intervjupersonerna uppfattar det fenomen vi undersöker. Det gör intervjupersonernas förståelse av 

vad källkritik är till en del av deras uppfattningar om att undervisa i källkritik av internetkällor och 

följaktligen en del av det som studien syftar till att undersöka. För denna studies syfte blir därför inte 

det centrala att spika en definition av nedan diskuterade begrepp, utan snarare att konstatera att de 

alla inbegriper källkritik samt att källkritik bör ses som intimt sammanlänkat med dem alla. 

Aspekter av informationssökning och informationskompetens i alla de former som beskrivits i 

begreppsdiskussionen, liksom av sökkritiken används av lärarna i undersökningen när de under 

intervjuerna diskuterar källkritik. Föga förvånande med tanke på att dessa aktiviteter oftast företas i 

samband med varandra.  

 

Digital kompetens 

Digital kompetens utgörs enligt skolan styrdokument av att förstå hur digitaliseringen påverkar 

samhället, att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt samt att kunna lösa problem och omsätta handling i ideer. Skolverkets 

kommentarmaterial identifierar den traditionella källkritikens fyra kriterier äkthet, tid, beroende och 

tendens som del av den digitala kompetensen11.  

Informationssökning och informationskompetens 

Förmågan att hantera informationssamhällets stora informationsflöde har benämnts”den fjärde 

baskunskapen”, jämte läsa, skriva och räkna. Rask konkretiserade denna fjärde basfärdighet i åtta S: 

Söka och samla, sålla och sovra, sortera och strukturera samt systematisera och sammanställa. Dessa 

åtta S kallar Enochsson för ”informationssökning”12 och Khüne för informationskompetens13. 

Källkritik skulle då utgöra de två S:en sålla och sovra. Kühne definierar däremot informationssökning 

som den medvetna handlingen att skaffa sig den information man behöver för att täcka sitt 

informationsbehov14, vilket gör så väl informationssökning som källkritik delar av det överordnade 

                                                             
10 Limberg, Louise & Folkesson, Lena (2006) Undervisning i informationssökning. Slutrapport från 

projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL) s. 15 
11 Skolverket (2017) Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå. Ett kommentarsmaterial till 

läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundkoleutbildning. s. 10-12 
12 Enochsson, Annbritt (2007) Internetsökningens Didaktik. s.11 
13 Khüne, Brigitte (2007) Varför informationskompetens. s.1 & 5 
14 Ibid. 
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begreppet informationskompetens. Limberg och Folkesson menar i sin tur att informationskompetens 

är “att kunna söka, finna, värdera och använda information på ändamålsenliga och effektiva sätt 

relevant till ett problem eller uppgift”15. Denna definition kan ses som en kombination av Enochssons 

och Kühnes definitioner av informationssökning. Kopplingen mellan de olika informationsbegreppen 

och källkritik syns i Statens medieråds rapport Ungarna och internet, där de identifierar att kunna 

hitta och förstå information på internet samt att kunna avgöra om informationen är sann eller falsk 

som särskilt viktiga aspekter i ungdomars källkritiska förmåga16. Definitionerna av begreppen skiljer 

beroende på ansats och sammanhang men begreppen är alla tätt sammanlänkade och svåra att skilja 

från varandra.  

Sökkritik 

Haider & Sundin definierar medie- och informationskunnighet som att kunna söka information, 

källkritiskt granska den och förhålla sig medvetet till algoritmers inverkan på sökresultaten. I det 

sammansatta begreppet medie- och informationskompetens ses sökkritik som ett komplement till 

informationssökning och källkritik. Sökkritik kopplas specifikt till sökning på internet och de 

sökmotorer som vi använder för att leta upp information där. Att vara sökkritisk innebär att vara 

medveten om sökmotorernas algoritmer och dessas inverkan på sökresultaten. Man skulle i 

förlängningen kunna säga att en effektiv källkritik är beroende av en funderande sökkritik. De menar 

nämligen att människors tendens att oreflekterat välja sökträffar som ligger högt upp i träfflistan gör 

att de till en del överlåter källkritiken till sökmotorernas algoritmer17. 

 

Traditionell källkritik 

“Källkritik är en metod (...) som innebär att du systematiskt granskar källor och bedömer deras 

trovärdighet”18. Traditionell källkritik har sitt ursprung i historieforskningen där de fyra kriterierna 

äkthet, tid, beroende och tendens fastställdes i syfte att granska källor och dess tillförlitlighet och nytta 

för förståendet av historien. Här menas med äkthet huruvida källan faktiskt är vad den utger sig för att 

vara eller om det handlar om någon typ av förfalskning eller vilseledning. Kriteriet tid syftar på hur 

nära i tid som källan upprättats till det den beskriver/berättar om. Beroendekriteriet syftar på om 

källorna är primära, sekundära eller tertiära, alltså om källan är beroende av andras utsagor. Kriteriet 

tendens behandlar huruvida källan hade något att vinna på hur det som källan berättar beskrivs Den 

trovärdigaste källan blir då en primärkälla som kom till kort tid efter det som beskrivs, kan anses vara 

det den utger sig för att vara och inte har något egenintresse i hur det som behandlas av källan 

beskrivs19. 

 

 

 

                                                             
15 Limberg, Louise & Folkesson, Lena (2006) Undervisning i informationssökning. s. 13 
16 Statens medieråd (2017) Ungarna och internet 2017. s 78 
17 Haider, Jutta & Sundin, Olof (2016) Sökkritik och algoritmers synlighet. s.2, 8 
18 Internetstiftelsen i Sverige och Viralgranskaren (2016) Internetguide #25. Källkritik på internet. s.7 
19 Thurén, Torsten (2013) Källkritik. S. 7-8 
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Källkritik och internet 

Källkritik på internet innebär nya utmaningar då de digitala källorna skapas under andra villkor och 

har andra förutsättningar än de analoga. Internetstiftelsen i Sverige uttrycker skillnaderna i villkor och 

förutsättningar som:  

1. Internets multimodala källor innebär ett behov av att kunna bedöma källor som presenteras i 

flera medieformat samtidigt.  

2. Internets dynamiska natur gör att information kan publiceras, revideras, retuscheras, tas bort 

eller spridas vidare obegränsat. 

3. På nätet kan vem som helst publicera vad som helst utan kontroll eller angiven agenda20.  

 

Dessa skillnader i villkor och förutsättningar ställer ytterligare krav på källkritikern. iiS framhåller 

även att den stora tillgången på information och lättillgängligheten utgör möjligheter för 

källgranskning som inte funnits tidigare21. Vad som kan konstateras är att det källkritiska 

förhållningssättet behöver anpassas till om det är analoga eller digitala källor som granskas. 

 

Leth & Thurén menar att de traditionella källkritiska kriterierna bör tillämpas på ett delvis annorlunda 

sätt vid gransking av internetkällor:  

• Tidskriteriet: huruvida informationen är aktuell - kontrollera när källan senast uppdaterades. 

• Beroendekriteriet: varifrån källan fått sin information - kontrollera hur många gånger 

informationen traderats och vad som hänt med informationen på vägen.  

• Äkthetskriteriet: vem gömmer sig bakom hemsidan eller profilen - utför oberoende sökningar 

på deras påstådda kvalifikationer och bevis. 

• Tendenskriteriet: “varje källa som har intresse för att ljuga eller förvränga sanningen måste 

också misstänkas för att göra det”- bedömning behöver göras för alla källor och för alla frågor 

som ställs till dessa källor. Samma källa kan vara tendentiös i ett sammanhang och inte i ett 

annat22. 

 

Tre kategorier av information som är vanligt förekommande på internet och som måste bedömas olika 

i källkritiskt hänseende är fakta, förklaring och åsikt. Kategorin fakta är den som i första hand lämpar 

sig för den traditionella källkritiken. För de övriga kategorierna, menar Leth och Thurén, behöver man 

tillgripa nya källkritkskriterier23. 

 

Nya kriterierna 

Världsbild och kunskapssyn som tendens - alla källor är sprungna ur ett sammanhang, som påverkar 

hur källan uppfattar och förstår världen och därför också vad denne förmedlar om densamma. För att 

                                                             
20 Internetstiftelsen i Sverige och Viralgranskaren (2016) Internetguide #25. Källkritik på internet. 

s.6-10 
21 Ibid. s. 14-15 
22 Leth, Göran & Thurén, Torsten (2000) Källkritik för Internet. s.20-30 
23 Ibid. s. 22 
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korrekt kunna bedöma den information som källan förmedlar måste vi därför har en viss förståelse för 

detta sammanhang24.  

 

Trovärdighet - när man ska bedöma annan information än bevisbara fakta så krävs även en 

bedömning av källans trovärdighet. För att bedöma tillförlitligheten i en förklaring behöver man till 

exempel ta ställning till vem källan är och om hen kan förväntas ha kunskap om det berörda ämnet. 

Trovärdighetsbedömningen innebär också en bedömning av informationens rimlighet och hur den 

förhåller sig till vedertagen kunskap25. 

 

Källans förutsättningar och egenskaper - bakom alla källor står människor och människor felar. 

Därför är det av vikt att ta reda på vilka svagheter eller begränsningar den källa man vill använda sig 

av är behäftad med, så vi kan förhålla oss till dem26.  

 

Tidigare forskning 

Min studie tar avstamp i tidigare forskningsresultat i det att det är genom dessa min försförståelse för 

det beforskade fenomenet formats. Därmed ligger de till grund för utformandet av mina 

forskningsfrågor och min intervjumall. Här nedan söker jag presentera huvuddragen i den tidigare 

forskning jag tagit del av så att ni som läsare får en insikt i studiens avstamp. 

  

Undervisning i källkritik 

Limberg menar att det finns stöd i forskning runt undervisning i källkritik och elevers källkritiska 

kompetens för att hävda att en förutsättning för att elever ska utveckla denna kompetens är att de i 

undervisningen får möjlighet att arbeta konkret med källkritik kopplat till sina uppgifter. Abstrakt 

hantering av källkritik i form av begrepp leder inte till att elever kan vara källkritiska i praktiken27. 

I skolverkets stödjande material för digitaliseringen i skolan ges rekommendationer för hur 

undervisning i källkritik relaterat till internetkällor och användargenererade källor bör gå till. Där 

förordas frekventa källkritiska resonemang i olika ämnen. Där framhålls även behovet av att ibland 

skilja ut källkritiken och arbeta med uppgifter ämnade att utveckla förståelsen av denna, men att dessa 

övningar bör vara kopplade till ett skolämne, så att källkritiken får en kontext. Även att låta eleverna 

själva delta i skapandet av användargenererade källor så som wikis samt att låta dem spåra 

information till ursprungskällan uppmuntras som sätt att öka elevers förståelse och kritiska 

förhållningssätt28.  

                                                             
24 Ibid. s. 30-31 
25 Ibid s. s. 31-33 
26 Ibid s. 33-35 
27 Limberg, Louise (2013) Informationskompetens i undervisningspraktiker i Carlsson, Ulla (red.) 

Media- och informationskunnighet i informationssamhället. Skolan och demokratin.  
28 Francke, Helena & Sundin, Olof (2016) Källkritik och nya publikationsformer. s.9-10 



  8 

 

Carlsson & Sundin finner i sin analys av fokusgruppsdiskussioner med lärare två skilda 

förhållningssätt till källkritik bland lärarna som deltog i studien. Det ena förhållningssättet var att se 

källkritik (och informationssökning) som ett eget undervisningsobjekt och den andra att se det som ett 

verktyg för att nå andra mål med undervisningen. Vad de fann var att synen på källkritik som 

undervisningsobjekt medförde att elever tränade sin källkritiska förmåga, medan synen på källkritik 

som verktyg att nå andra mål medförde en undervisning där lärarna skötte mycket av 

källgranskningen och eleverna inte i samma utsträckning tränade upp sin förmåga till källkritik29.  

 

IDOL-projektet studerade lärares syn på undervisning i informationssökning. Lärarna i studien såg 

användandet av internetkällor som något som ökade behovet av att undervisa i källkritik, men när 

källkritik omtalades i relation till deras erfarenheter av att undervisning och informationssökning 

förekom det främst som brister hos eleverna och sällan som undervisningsobjekt30. Resultaten visar på 

att lärarna inte låter “svagare” elever söka information fritt och därmed inte träna förmågor som t.ex. 

källkritik, då de inte tror dem om att klara det. Detta leder till att elever får skilda möjligheter att 

utveckla sin källkritiska förmåga beroende på hur deras kunskaper och förmågor i övrigt bedöms av 

lärarna31. Trots att lärare angav källkritik som en viktig del i undervisningen i informationssökning 

undervisade de sällan eleverna i hur de kan bedöma en källas relevans och tillförlitlighet. Oftast gav 

inte heller lärarna någon återkoppling till eleverna gällande brister i deras källkritik32. Detta kan sättas 

i relation till att andra studier identifierat just frekvent feedback från lärare som centralt för elevers 

utvecklande av sin informationskompetens och därför deras källkritiska kompetens33.  

Detta stämmer väl överens med vad skolinspektionen fann i sin granskningen av SO-undervisning i 

årskurs 7-9. De menar att förutsättningar ofta saknades för elever att kunna utveckla sin källkritiska 

förmåga34. Detta är förståeligt i ljuset av att Skolverkets uppföljning av IT-användning och IT-

kompetens i skolan från 2015 visar att cirka en fjärdedel av grudnskollärarna inte undervisar i 

källkritik alls35.  

 

De nya utmaningar som internet och användargenererade medier för till källkritiken studeras av 

Francke och Sundin. De fann att när källkritik medvetet fokuseras i undervisningen sker detta ofta 

efter de traditionella källkritikskriterierna, utvecklade för bedömning av analoga källor. Forskarna 

framhåller att det finns ett behov att utveckla en didaktik för källkritik som även adresserar 

användargenererade internetkällor36. 

                                                             
29 Carlsson, Hanna & Sundin Olof (2016) Outsourcing trust to the information infrastructure in 

schools. How searchengines order knowledge in education practices. s. 8 
30 Limberg, Louise & Folkesson, Lena (2006) Undervisning i informationssökning. s. 111 
31 Ibid s. 62, 119 
32 Ibid s. 65, 93 
33 Alexandersson, Mikael & Limberg, Louise (2012) Changing conditions for information use and 

learning in Swedish schools: A synthesis of research. s. 141 
34 Skolinspektionen (2013) Undervisning i SO-ämnen åk 7-9. s. 6 + 20 
35 Skolverket (2016) IT-användning och IT-kompetens i skolan Skolverkets IT-uppföljning 2015. s. 82 
36 Francke, Helena & Sundin, Olof (2009) In search of creadibility: pupils’ information practices in 

learning environments. Information Research, vol 14, no 4.  
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Det kan konstateras att det som efterfrågas är frekvent behandling av källkritiken i undervisningen. 

Det kan ske genom olika diskussioner och reflektioner men måste innehålla praktisk övning av 

källkritik i uppgifter i olika ämnen för att få någon riktig effekt på elevernas källkritiska kompetens. 

Det studierna och observationerna visar sker i skolorna ligger inte i linje med de rekommendationer 

som forskningen och skolverket menar ger resultat i form av elevers ökade källkritiska kompetens. 

 

Lärarnas uppfattningar av hur elever utvecklar källkritisk kompetens 

Elever har idag vuxit upp med internet och därför finns ibland en uppfattning att unga redan kan allt 

om detta medium varför lärarna inte har någonting att tillföra37. I två undersökningar från tidigt 

tvåtusental uppger en tredjedel respektive 42% av deltagande lärare att de tror att användning av 

internet i skolan i sig själv ökar elevernas källkritiska förmåga38. Med detta synsätt är aktiv 

undervisning i källkritik av internetkällor överflödigt, det lär sig eleverna själva bara genom att 

använda internetkällor. I en färskare rapport från Internetstiftelsen återfinns ett liknande resultat där 

nästan nio av tio lärare i åk 7-9 anger att de anser att it-användning i skolan i stor- eller viss 

utsträckning bidragit till att utveckla elevernas förmåga att söka och kritiskt använda information 

på internet39. Här är det dock på grund av frågeställningen otydligare om de menar att detta ska ha 

skett utan aktiv undervisning i källkritik eller tillsammans med sådan undervisning.  

 

I slutrapporten från IDOL-projektet redovisas tre skilda uppfattningar av hur elever utvecklar 

källkritisk förmåga. Källkritisk förmåga ses som något som utvecklas när elever nått en viss mognad, 

som något en del elever har och andra inte eller som något elever kan lära sig genom undervisning. De 

två första uppfattningarna leder, liksom uppfattningarna som redovisas i KK-stiftelsens rapporter, till 

ett passivt förhållningssätt till att lära ut källkritik som del i sin undervisning. Ändå var dessa två 

uppfattningar de vanligast förekommande i IDOL-projektets undersökningar40. Även Enochsson säger 

sig i sina samtal med lärare om informationssökning på internet (där den källkritiska förmågan utgör 

en del) möta en syn på undervisning i detta som något som först kan göras när elever nått en viss 

mognad41.  

 

Lärarnas uppfattade kompetens för att lära ut källkritik på internet 

I IDOL-projektet) tyckte forskarna sig kunna se att undervisning i värdering av källor (där källkritik 

utgör en stor del) uppfattades som särskilt svårt av medverkande lärare42. Tio år senare i Lärarnas 

                                                             
37 Enochsson, Annbritt (2007) Internetsökningens Didaktik. s.13 
38 Stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling & TNS Gallup Sverige (2002) Könsperspektiv på 

datoranvändning i skolan. Lärare och elever. s. 23, Larsson, Maria (2002) Lärkraft om forskning kring 

datorstött lärande. s. 24 
39 Alexanderson, Kristina & Davidsson, Pamela (2016) Eleverna och internet 2016. Svenska 

ungdomars internetvanor. s. 77 
40 Limberg, Louise & Folkesson, Lena (2006) Undervisning i informationssökning. s. 65-66 
41 Enochsson, Annbritt (2007) Internetsökningens Didaktik. s.17 
42 Limberg, Louise & Folkesson, Lena (2006) Undervisning i informationssökning. s. 69 
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riksförbunds undersökning “Digital framtid utan fallgropar” uppger ändå 84% av lärarna att de känner 

sig säkra eller ganska säkra på hur de kan ge sina elever goda kunskaper i att kritiskt värdera källor på 

nätet. Samtidigt anger 83 % att de skaffat sig denna kunskap på egen hand medan endast 3 %anger att 

de lärt sig detta genom lärarutbildningen och 7% genom fortbildningsinsatser43. I en undersökning 

finansierad av KK-stiftelsen 14 år tidigare anger 76% medverkande lärare som tagit lärarexamen 97-

2001 att de INTE var nöjda med de kunskaper de fått med sig från lärarutbildningen om IT-

användning i undervisningen44. Detta tycks peka på att lärares uppfattade kompetens vad gäller att 

undervisa i källkritik av internetkällor har ökat. Dock verkar det fortsatt krävas mycket egen 

motivation och initiativ av den enskilde läraren för att införskaffa denna kompetens. I förlängningen 

kan detta innebära att om personligt intresse saknas kan undervisningen av källkritik på internet bli 

lidande. 

 

Behovet av källkritik i undervisningen 

Enochsson visar på att det sker en progression av elevers förmåga att bedöma källors trovärdighet från 

åk 4 till åk 945, men så gott som alla lärare i Carlsson & Sundin’s studie av lärare i årskurs 4-9, samt i 

IDOL-projektet uttryckte att eleverna brister i sin källkritisk förmåga46.  

 

Sundin & Francke kom fram till att gymnasieelever sätt att bedöma källors trovärdighet till stor 

utsträckning följde de instruktioner eleverna fått från lärare om vad en trovärdig källa är och hur detta 

kan bedömas47. I Svenskarna och internet från 2017 uppger 97% av 14-16 åringarna att den 

information de fått om källkritik på nätet hade de fått i skolan. Endast 25% anger att de fått sådan 

information från föräldrar48. Detta pekar på skolans och därför lärarnas betydelse för att lära unga ett 

källkritiskt förhållningssätt 

 

Rapporten Ungarna och internet 2017 visade att elever som skattar sina källkritiska kunskaper som 

svagare oftare struntade i om information var motstridig och mer sällan frågade vuxna om hjälp med 

källkritisk bedömning49. Detta resultat belyser en risk för att de i detta hänseende svagaste eleverna 

inte utvecklar sin källkritiska förmåga om lärare inte aktivt undervisar mot detta mål.  

 

 

                                                             
43 Lärarnas Riksförbund (2016) Digital framtid utan fallgropar. En undersökning om lärares och 

elevers digitala kompetens. s.10 
44 Stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling & TNS Gallup Sverige (2002) Könsperspektiv på 

datoranvändning i skolan. Lärare och elever. s. 26 
45 Enochsson, Annbritt (2007) Internetsökningens Didaktik. s.? 
46 Carlsson, Hanna & Sundin, Olof (2016) Outsourcing trust to the information infrastructure in 

schools. How searchengines order knowledge in education practices. s. 11, Limberg, Louise & 

Folkesson, Lena (2006) Undervisning i informationssökning. s. 64-65 
47 Francke, Helena & Sundin, Olof (2009) In search of creadibility: pupils’ information practices in 

learning environments. Information Research, vol 14, no 4. 
48 Internetstiftelsen i Sverige (2017) Svenskarna och internet 2017. Undersökning om svenskarnas 

internetvanor. s. 110 
49 Statens medieråd (2017) Ungarna och internet 2017. s 78-81 
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Teori 

Fenomenografisk metod har använts i både datainsamling och analys i denna undersökning. Den 

fenomenografiska teorins uppfattning om vad kunskap och lärande är utgör tillsammans med 

variationsteorin den teoretiska utgångspunkten för studien. Detta kan ses i så väl utformandet av 

intervjuguidens teman och frågor som i bearbetande och analys av det insamlade materialet.  

Fenomenografins kunskapssyn 

Fenomenografin ser själva förhållandet mellan individen och dennes omgivning som kunskap. Därav 

följer att kunskap är ett sätt att erfara världen och att skaffa sig ny kunskap är att se världen (eller 

specifika fenomen i den) på ett nytt sätt. Vidare konstateras att olika individer erfar världen på olika 

sätt och därigenom har olika kunskap om världen. Mer komplexa kunskaper, där man kan uppfatta 

fler aspekter av fenomenet och relatera dem till varandra på fler sätt, är mer ändamålsenliga och 

riktiga än andra. Det huvudsakliga lärandemålet för elever blir därför att utveckla mer differentierade, 

integrerade och effektiva sätt att erfara de fenomen om vilka de ska lära sig50.  

Variationsteori 

Ur fenomenografins kunskapssyn och dess implikationer för vad lärande innebär utvecklades 

Variationsteorin. Variationsteorin är en teori om lärande som fokuserar på vad och varför elever lär51. 

Variationsteorin menar att utav ett fenomens alla aspekter har vi endast möjlighet att urskilja ett 

begränsat antal aspekter som vi fokuserar simultant och relaterar till varandra och fenomenet som 

helhet. Dessa utgör vår uppfattning av det givna fenomenet vid den givna tidpunkten52.  

 

Urskiljning och variation 

Det är vårt urskiljande av olika aspekter av fenomenet som gör att vi uppfattar samma fenomen på 

olika sätt. Vi urkiljer en aspekt när denna uppfattas variera mot bakgrund av andra aspekter som 

förhåller sig konstanta. De aspekter som uppfattas variera skiljs då ut. Variationen kan ske i 

förhållande till tidigare erfarenheter med samma fenomen, då det tidigare erfarenheter utgör den 

bakgrund mot vilken det nya erfarandet sker. Aspekter som inte varieras urskiljs inte och utgör därför 

inte del av vår uppfattning om fenomenet53. 

 

Lärande 

Lärande ses som förändring av förmågan att uppfatta ett fenomen eller en situation (jämför 

fenomenografins - ny kunskap innebär att se världen på ett nytt sätt). Annorlunda uttryckt, lärande är 

att urskilja nya aspekter av fenomenet och relatera dessa till varandra eller till helheten på ett annat 

sätt än tidigare. Eftersom en förutsättning för urskiljning är variation blir variation också en 

                                                             
50 Marton, Ference (1997) Mot ett medvetandets pedagogik. i Uljens Michael (red.) Didaktik. s.115-117 
51 Wernberg, Anna (2005) Variationsteori i praktiken i Erixon, Per-Olof (red.) Forskningsarbete 

pågår: Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete. s. 316 
52 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference (2000) Lärare av imorgon s. 131-132 
53 Ibid s. 134-136 
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förutsättning för lärande. Det faktum att upplevd variation leder till lärande innebär också att varje 

gång en individ konfronteras med ett fenomen som hen tidigare erfarit och individen upplever 

variation av någon aspekt av detta fenomen (som när en elev lärt sig vad 2 gånger 7 är och sedan 

konfronteras med ekvationen 7 gånger 2) uppstår ett lärande som innebär en förändring i hur 

individen uppfattar fenomenet. Det faktum att avsaknad av variation innebär att inget nytt lärande 

sker innebär också att upprepning av samma erfarande av fenomenet (som att lösa samma ekvation 

om och om igen) inte leder till något nytt lärande. Eventuellt leder det till att nöta in det redan vunna 

lärandet så att det inte glöms bort54.  

 

Vår uppfattning och därmed kunskap om ett fenomen blir djupare och mer komplex ju fler aspekter av 

fenomenet som vi kan urskilja och fokusera simultant. Även de sätt vi kan relatera dessa olika aspekter 

till varandra och till fenomenet som helhet förändras och blir fler. För inlärningssituationen innebär 

detta att där vi ursprungligen endast klarade av att uppleva variation i en aspekt om övriga aspekter 

hölls konstanta så kan vi nu uppfatta variation i fler och fler aspekter samtidigt. Denna förmåga gör att 

vi har större möjligheter att överföra kunskap från en kontext till en annan55.   

 

Undervisning  

För undervisning innebär denna teori att läraren jobbar med att variera utvalda aspekter av ett 

fenomen som hen önskar att eleverna ska urskilja och göra till del av sin förståelse av fenomenet. 

Variation är något som läraren kan introducera och kontrollera i undervisningssituationen. Dock har 

läraren inte full kontroll över elevernas upplevelse av variationen56. Baserat på lärarens bedömning av 

utvecklingen av elevernas förståelse av fenomenet kan hen sedan låta eleverna uppleva samma 

variation i olika kontexter eller låta fler aspekter variera simultant. Här blir lärarens förståelse för hur 

eleverna uppfattar ett visst fenomen centralt. Om läraren missbedömer komplexiteten i elevernas 

förståelse av fenomenet (de aspekter de uppfattar och hur de relaterar dessa till varandra och till 

fenomenet) kan hen i undervisningen konfrontera eleverna med variation av aspekter som eleverna 

redan har en fullgod förståelse för alternativt låta för många aspekter variera samtidigt så att eleverna 

inte förmår uppleva variationen och inget lärande uppstår57. 

 

Metod 

Vilken metod som är lämplig för en given undersökning beror på vad det är som ska undersökas. Då 

denna studie syftar till att förstå människors resonemang eller hitta mönster är en kvalitativ ansats 

lämplig58. Vidare undersöks här människors uppfattningar om ett fenomen, varför valet av kvalitativ 

metod föll på fenomenografin.   

 

                                                             
54 Ibid s. 135-137 
55 Ibid s. 136-138 
56 Ibid s. 139-141  
57 Wernberg, Anna (2005) Variationsteori i praktiken. s. 322-325  
58 Trost, Jan (2010), Kvalitativa intervjuer. s. 32 
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Fenomenografin som metodansats syftar till att undersöka människors uppfattningar av fenomen och 

utröna skillnader i hur individer kan uppfatta ett och samma fenomen59. I denna undersökning är det 

fenomen som beforskas “att lära ut källkritik på internet som en del av samhällskunskapsämnet”. En 

individs uppfattning av ett fenomen beskriver i fenomenografiska sammanhang det grundläggande 

sätt på vilket individen förstår fenomenet60. Denna undersökning söker följaktligen lärares kvalitativt 

skilda förståelse och upplevelser av att lära ut källkritik på internet som en del av 

samhällskunskapsundervisningen. 

Urval och avgränsningar 

Inom fenomenografin görs en tydlig skillnad mellan vad något är och vad något uppfattas vara61. 

Denna studie ämnar inte studera hur undervisning i källkritik utförs, varför inga 

klassrumsobservationer genomförts. Inte heller tar den sikte på att studera elevernas upplevelse av att 

lära sig källkritik eller elevers faktiska källkritiska kompetens. Här nedan behandlas endast 

uppfattningar om undervisning av källkritik på internet ur ett lärarperspektiv. 

 

Utifrån syftet begränsas möjliga informanter till lärare i samhällskunskap i årskurserna 7-9. Vidare 

menar jag att endast lärare som för närvarande undervisar i det aktuella ämnet och de aktuella 

årskurserna är av intresse. Dock finns inget krav på i vilken grad de aktivt inkluderar källkritik i 

undervisningen, utan det är just deras inställning till detta som undersöks.  

 

För att identifiera informanter har jag använt mig av mitt personliga nätverk genom att tillfråga lärare 

på den skola där jag gör min VFU. Därutöver har jag ombett bekanta som arbetar inom skolan att 

förmedla kontakt med lärare inom målgruppen på deras skola. Detta har resulterat i lärarintervjuer 

med sju lärare på två skolor i Stockholmsområdet och en skola i Västerbotten.   

 

Enligt Ryen kan en likvärdig relation mellan forskare och informant underlättas genom direkt kontakt 

med informanten, snarare än att gå via en mellanhand62. För intervjuerna på den egna VFU-skolan 

skötta jag hela processen själv. För intervjuerna på andra skolor skedde en första kontakt med 

informanterna genom mina kontakter på dessa skolor. Efter preliminärt ja till att delta i intervjun togs 

kontakten över av mig för vidare information och inbokning av intervju.  

 

Ett urval för en kvalitativ intervjustudie söker inte vara statistiskt representativt för den undersökta 

gruppen, men man bör sträva efter att informantgruppen uppvisar en så stor variation som möjligt av 

de kriterier som identifierats som intressanta för den grupp och den frågeställning som undersöks63.   

                                                             
59 Dahlgren, Lars Owe & Johansson, Kristina (2015) Fenomenografi (Kap 8) i Fejes, Andreas och 

Thornberg, Robert (Red.) Handbok i kvalitativ analys. s. 162 
60 Uljens, Michael (1989) Fenomenografi. Forskning om uppfattningar. s. 10 
61 Ibid s. 13 
62 Ryen, Anne (2004) Kvalitativ intervju. Från vetenskapsteori till fältstudie. s.81 
63 Trost, Jan (2010), Kvalitativa intervjuer. s. 137 
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En relativt god spridning har nåtts vad gäller kriterierna ålder, undervisningserfarenhet och 

legitimation för att undervisa i ämnet (se bilaga 2). 

Datainsamlingsmetod 

Trost skiljer på olika typer av intervjuer baserat på grad av standardisering och strukturering, där han 

definierar standardisering som den utsträckning i vilken frågor och intervjusituation är de samma i 

alla genomförda intervjuer och strukturering som vilken typ av frågor som ställs (öppna eller slutna) 

samt i vilken grad intervjun håller sig till ett specifikt tema64.  

 

Studiens intervjuer genomfördes med en låg grad av standardisering. Intervjuerna genomfördes i 

skilda miljöer, tre i lärarnas egna klassrum, två i annan lärares klassrum, en i lärarens arbetsrum och 

en i lärarens hem.  Ljud och aktivitet i korridorerna hördes till viss del in i klassrummen under ett par 

av intervjuerna, men jag upplevde inte att det störde de intervjuade lärarnas tankar eller påverkade 

svaren de gav. Intervjuerna utfördes efter en intervjuguide, men följdfrågor varierade i antal och 

utformning och huvudfrågornas ordningsföljd skilde sig något.  

 

Den så kallade semistrukturerade intervjun menar Trost kännetecknas av en hög grad av strukturering 

vad gäller tema i kombination med öppna (ostrukturerade) frågor65. Denna typ av intervju är vanligt 

förekommande inom fenomenografisk forskning och har också använts i denna undersökning66. 

Denna intervjuform innebär att en intervjuguide med ett fåtal frågor förbereddes. Intevjuguiden 

organiserades efter ett antal teman som ämnades behandlas under intervjun.  Följdfrågor har sedan 

använts för att uppmuntra lärarna att fördjupa sig i sina resonemang runt intervjuguidens teman, 

“Lärarespraktik och kompetens”, “Källkritikens värde” samt “Källkritikens ställning i 

samhällskunskapsämnet”.  

 

I denna typ av intervju är målet att samspelet mellan intervjuare och intervjuad ska ta karaktären av 

ett samtal, där det är viktigt att intervjuaren visar intresse och uppmuntran så att svaren från den 

intervjuade blir så uttömmande och detaljerade som möjligt. Under intervjuerna var jag därför noga 

med att “delta i konversationen” med nickningr, “mmm” och “aaa” ljud som vår konversationssed 

påbjuder. Detta är vad Dahlberg och Johansson kallar för “icke-verbal probing” och som de 

förespråkar som teknik inom fenomenografiska intervjuer67. 

 

Enligt Dahlberg och Johansson är det nödvändigt att spela in fenomenografiska intervjuer, för att inte 

skada tillförlitligheten av analys och resultat68. Med detta som grund och för att anteckningsprocessen 

inte skulle störa flytet i intervjun eller stjäla fokus från intervjupersonen spelades intervjuerna in för 

att sedan transkriberas i sin helhet.  

                                                             
64 Ibid s. 39-41 
65 Ibid s. 42 
66 Dahlgren, Lars Owe & Johansson, Kristina (2015) Fenomenografi s. 162 
67 Ibid. s. 166 
68 Ibid. s. 166 
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Skolans styrdokument etablerar tydligt undervisning i källkritik som en viktig del av skolans uppdrag 

och samhällskunskapens kunskapskrav för åk 7-9. Dåligt formulerade intervjufrågor riskerar därför 

resultera i ett datamaterial som visar de uppfattningar som styrdokumenten påbjuder snarare än de 

intervjuade lärarnas personliga uppfattningar69. Detta har beaktats noga i formuleringen av frågorna i 

intervjuguiden (se bilaga 1). 

 

Att anförtro någon sin verkliga uppfattning bygger på tillit, varför Ryen råder intervjuaren att “anpassa 

sig till den grupp som intervjupersonen själv associerar sig med eller till den kultur inom vilken 

intervjun ska ske”70. Som lärarstudent som intervjuar lärare inom det kulturella sammanhang som 

skolan utgör kan jag här ha en fördel av att upplevas som en “insider” och därför till viss del åtnjuta ett 

kollegialt förtroende. Min position som lärarstudent som intervjuar erfarna lärare kan även ses som 

komplicerande. Som lärarstudent är jag på ett sätt underställd läraren då jag ännu inte uppnått 

statusen av “färdig lärare”. Samtidigt ska jag som intervjuare vara den som “leder samtalet”. Denna 

dubbelhet kan upplevas som komplicerad balansgång, men även potentiellt bidra till den likvärdiga 

relation som Ryen efterlyser. 

 

Analysmetod 

Hur vi uppfattar ett fenomen beror av vilka aspekter av fenomenet vi erfar och simultant håller 

fokuserade i vårt medvetande. Därav har jag i analysen sökt identifiera centrala aspekter av fenomenet 

“att undervisa i källkritik av internetkällor” som urskiljs och fokuseras av lärarna.  

 

Den fenomenografiska analysen av intervjumaterialet har följt Dahlberg och Johansson’s 7-

stegsmetod71.  

1. Bekanta sig med materialet - De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet till 81 

sidor material, som skrevs ut och lästes igenom ett flertal gånger medan ord och korta 

meningar antecknades i marginalen som identifierade olika uttalandens kärna. Anteckningar 

korrigerades ibland vid nästkommande genomläsning.  

2. Kondensation - Anteckningarna gav en överblick över vad som framkommit i 

intervjumaterialet i sin helhet. Därefter identifierades passager som representerade detta.  

3+4Jämförelse och Gruppering - Genom att söka efter likheter och skillnader mellan uttalanden   

grupperades de i olika centrala aspekter. Likheter ledde till att dessa uttalanden grupperades 

tillsammans och skillnader ledde till flera olika grupper/aspekter. Därefter söktes likheter och 

skillnader inom dessa aspekter.  

5+6Artikulera och namnge kategorierna - Under detta arbete uppstod vid flera tillfällen anledning 

att se över och tänka om angående de centrala aspekterna, så att vissa slogs samman och nya 

framträdde. Att sätta namn på aspekterna och identifierade uppfattningar om denna aspekt 

                                                             
69 Ibid s.165 
70 Ryen, Anne (2004) Kvalitativ intervju. Från vetenskapsteori till fältstudie. s.63-64 
71 Dahlgren, Lars Owe & Johansson, Kristina (2015) Fenomenografi. s. 167-171 
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medförde även det ibland att bilden av vad denna aspekt eller uppfattning innefattade blev 

tydligare, vilket gav anledning att tänka om angående den identifierade strukturen. I denna 

process  skedde en kontroll av kategoriernas exklusivitet enligt steg 7 – Kontrastering.  

 

Detta resulterade i studiens utfallsrum i form av tre centrala aspekter (Nytta, Utmaningar och 

Undervisningen) av samhällskunskapslärares skilda uppfattningar om att lära ut  källkritik av 

internetkällor.  

Forskningsetiska avväganden 

Ett informerat samtycke bör fås av deltagande intervjupersoner och skall inkludera vad intervjun ska 

handla om, rätten att avstå, rätten att avbryta samt deltagarens anonymitet. Medgivandet bör vara 

skriftligt72. 

 

Alla deltagande lärare har fått den information som krävs för informerat samtycke. Denna information 

och deltagarnas medgivande delgavs under inspelningen och finns således på ljudfil istället för i 

skriftlig form. För en av intervjuerna skedde delar av denna medgivandeprocess mejlledes innan 

intervjun. Alla deltagare fick även ge sitt medgivande till att intervjun spelades in innan diktafonen 

slogs på.  

 

För att upprätthålla den forskningsetiska konfidentialitetsprincipen (deltagarens anonymitet) 

förekommer inte namn och ort för skolorna där lärarna jobbar i transkribering eller rapprot. Namn på 

lärarna, kollegor och liknande som omnämns i intervjuerna har även de tagits bort. I de citat som 

redovisas i rapporten har verbala ticks och dialektala uttryck rensats bort. Då lärarna omnämnts i 

rapporten har det genusneutrala hen använts. Allt i syfte att vidmakthålla utlovad konfidentialitet.  

 

Beslut togs att inte informera huvudman/rektor på de skolor där de deltagande lärarna arbetar, då 

varken lärarna eller skolorna finns omnämnda och lärarnas utsagor gäller deras egna uppfattningar, 

inte skolans hållning. Inga observationer ufördes på skolan och skolans elever berördes inte av 

studien.  

 

                                                             
72 Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. s.123-130 
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Resultat 

Resultaten av analysen presenteras i tre delkapitel. Varje delkapitel representerar en central aspekt av 

lärarnas uppfattningar om att lära ut källkritik av internetkällkor. De identifierade centrala aspekterna 

är Nytta (som lärarna uppfattar nyttan av att eleverna lär sig källkritik), Utmaningar (med att lära ut 

källkritik av internetkällor) och Undervisningen (så som lärarna uppfattar dess vad och hur samt 

målet med denna). Den centrala aspekten utmaningar relaterar till studiens forskningsfråga om 

utmaningarna med att undervisa i källkritik på internet. Den centrala aspekten nytta relaterar till 

forskningsfrågan om hur undervisning i källkritik motiveras. Slutligen relaterar den centrala aspekten 

undervisningen till frågan om hur man kan lära elever att vara källkritiska på internet. 

 

Analysen av variationen av lärarnas uppfattningar inom varje central aspekt har i de flesta fall 

resulterat i identifierandet av en andra nivå centrala aspekter som en variation av uppfattningar i sin 

tur relateras till. Slutresultatet är därför en uppfattningskarta i tre (i vissa fall fyra) nivåer. 

Nytta 

Den centrala uppfattningen nytta beskriver vad lärarna uppfattar som nyttan av att elever lär sig att 

vara källkritiska. De identifierade uppfattningarna av nytta fördelar sig på allt från individ till 

samhällsnivå och kan uttalas som demokratin, utbildningen och att hjälpa eleverna.  

 

Demokrati 

Uppfattningen demokrati speglar en syn på källkritiken som ett skydd mot antidemokratiska krafter 

och en förutsättning för att kunna delta aktivt i den demokratiska processen. 

 

“För att kunna simma i det informationshavet så behöver du ju ha lite källkritik med dig. Annars blir 

du ju ett röstboskap snarare än nånting annat. För att kunna ta full del i demokratin. Det skulle jag 

säga att källkritiken är otroligt viktig för.” (Lärare 7) 

 

Här lyfts relativt ofta fördelar som att eleverna med källkritikens hjälp har bättre förutsättningar för 

att kunna ta ställning och skapa sig egna uppfattningar. Lärarna menar att källkritikens del i detta är 

att förhindra att de omedvetet styrs av tendensiös eller rent av falsk information i sina val och 

ställningstaganden 

 

“Det är ju att inte föra… falska nyheter vidare. Och se det utifrån flera olika perspektiv. Ta ställning 

på solida grunder och inte på, ja, osanningar.” (Lärare 1) 

Ett par lärare uttrycker att elevernas arbete med källkritik väcker ett intresse och engagemang hos 

eleverna för aktuella händelser och samhällsföreteelser. Att själv kunna upptäcka felaktigheter i 

nyhetsrapportering eller diskutera olika vinklingar av samma företeelse engagerar eleverna då det 

anknyter till en verklighet de känner igen och känner anknytning till.  
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“Det skapar ett engagemang när dom märker att man kan faktiskt jobba med att få fram en egen 

bild av nånting (…) Att ta del av politik, ta del av nyheter, ta del av det som händer, och granska va, 

vad som är sant och vad som är falskt och jämföra och… jamen källkritiskt granska. Jag tror att det 

skapar ett engagemang.” (Lärare 6) 

 

En lärare uttrycker att arbetet med källkritik i undervisningen bidrar till att eleverna blir mer öppna 

och toleranta mot varandra och mot olikheter. Detta har i analysen definierats som nytta för 

demokratin då tolerans och öppenhet är värden som värnas och uppmuntras i rådande läroplan och 

där relateras till demokratin som del i värdegrunden. 

 

“Som racism, ja men det finns, asså, det är ju lätt att dom enkla sanningarna tar lättare fäste. Men 

genom att vara källkritisk så kan man liksom bygga upp at se det från flera olika perspektiv och då 

skapa en ökad förståelse för varandra.” (Lärare 1)  

 

En lärare uttrycker tvivel om huruvida källkritik defacto har en demokratisk nytta, trots att den har 

potential till det. Läraren menar att elever först måste lära sig leva demokrati genom att aktivt delta i 

demokratiska processer och se demokrati fungera innan källkritiken kan bidra till demokratins 

bevarande. Läraren menar att detta inte sker i dagens skola. 

 

Utbildningen 

Uppfattningen speglar hur lärarna ser på hur undervisning i källkritik bidrar till att eleverna utvecklar 

kunskaper och kompetenser som främjar deras utbildning. Flera lärare menar att arbetet med 

källkritik hjälper eleverna att utveckla flera av de övriga förmågor som efterfrågas i 

kursplanen för Samhällskunskap, så som att kunna resonera och underbygga resonemang. Därvidlag 

menar de att källkritiken har en positiv inverkan på elevernas lärande. Flera lärare menade omvänt 

även att uppgifter som syftar till att träna andra färdigheter i läroplanen samtidigt kan leda till att 

förbättra elevernas källkritiska kompetens.  

“(genom att jobba med källkritiken blir eleverna) bättre på att analysera information egentligen. (...) 

Vi kommer åt väldigt många utav betygskraven i alla SO-ämnena. Om vi gör det på ett snyggt och 

smart sätt.” (Lärare 7) 

 

Källkritiksutbildningen uppfattas även ha en positiv inverkan på utvecklingen av det egna 

språket och läsförståelsen. Flera lärare uttrycker att arbetet med källkritiken bidrar till att 

eleverna utvecklar sin läsförståelse och sitt språk genom att de vid användning av flera källor tvingas 

omarbeta och omformulera information de finner för att kunna presentera egna arbeten. Här nämns 

även att när källkritiken inkluderar granskning av bilder och annat material utvecklas eleverna till 

bättre multimodala läsare. 
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“Jag tror att just genom att du är tvungen att använda flera källor och du är tvungen att kritiskt 

granska vad du läser så… jobbar du med ditt eget språk också. Du är tvungen att formulera dig 

själv.”  (Lärare 6) 

 

En mindre frekvent uppfattning är att elevernas utvecklande av källkritisk kompetens leder till att de 

tillgodogör sig rätt kunskap, i form av fakta och vetenskap i motsats till tyckande och subjektiva 

påståenden. Detta då eleverna genom att kritiskt granska källor kan lära sig att sålla bort sådant som 

inte utgör den rätta grunden för kunskap. 

 

“Jo men, för missar man det där (källkritiken) sen då, det blir ju rena felaktigheter, faktamässigt. 

Eller rena…. Jag tycker dom hamnar snett i det dom ska lära sig. Man vill ju att det ska vara så nära 

verkligheten som möjligt (...) Och rätt kunskap. Det är väl vad jag hoppas att man kan lära sig 

genom att vara källkritisk.” (Lärare 4) 

 

Uppfattningen att elevernas utveckling av källkritisk kompetens på olika sätt rustar dem för att kunna 

lyckas med fortsatta studier kan också utläsas i materialet. Här menas att källkritik är något 

eleverna behöver kunna i sin fortsatta studiekarriär eller för att klara de nationella proven. 

 

Hjälpa eleverna 

Ett källkritiskt förhållningssätt kan skydda eleverna från att bli lurade. Lärarna ser eleverna 

som mycket utsatta och faran för att eleverna ska luras eller förledas av information, propaganda eller 

erbjudanden på nätet som stor. Därtill ser lärarna konsekvenserna av detta som potentiellt omfattande 

för den enskilde eleven. Denna nytta lyfts fram ofta och en del av de deltagande lärarna upprepar den 

flertalet gånger under intervjun vilket kan tyda på att denna nytta av källkritiksundervisningen 

uppfattas som den mest centrala av flera utav lärarna i undersökningen.  

“Så att, ja, dom MÅSTE lära sig det, annars kommer dom bli SÅ lurade. Dom kommer bli bluffade så 

det kan förstöra hela livet för dom. Både, ja men jag tänker ekonomi, sånna saker att man blir lurad 

ekonomiskt sett, privat då, men också kunskapsmässigt.“ (Lärare 3) 

Att kunna stå emot och inte dras med i drev, att inte tycka något för att man tror att alla andra 

tycker så eller dela vidare för att andra delar är ett annat perspektiv som förekommer relativt ofta i 

intervjumaterialet. Lärarna menar att ett källkritiskt förhållningssätt uppmuntrar till att stanna upp 

och reflektera istället för att reagera samt att inte acceptera information som sann på grund av vem 

som senast delade den utan att leta upp och bedöma ursprungskällan. 

“att man lär sig säga stopp! Hallå! Va, vad är det här? Vad är syftet med det här?” (Lärare 5) 

Utvecklandet av källkritisk kompetens uppfattas även hjälpa eleverna att navigera 

informationsflödet på internet. Utan källkritiken är det svårt för eleverna att veta vad de ska ta 

fasta på. Med källkritiken har de möjlighet att rensa bort sådant som inte bedöms relevant eller 

tillförlitligt. 
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Utmaningar 

Aspekten beskriver lärares uppfattningar av utmaningar med att undervisa elever i källkritik av 

internetkällor. Med utmaningar menas här sådant som lärarna upplever som svårt eller som något 

som komplicerar undervisningen. Utmaningar som framkommer i intervjuerna är internet, den egna 

kompetensen, material samt elevernas källkritiska kompetens.  

Internet 

Lärarna uttryckte att samhällskunskap är det ämne där användning av internetkällor är vanligast och 

mest nödvändigt. Mängden information som finns tillgänglig på internet och dess oöverskådlighet 

är något som omtalas ofta och av alla medverkande lärare som en anledning till behovet av källkritik 

och en utmaning när eleverna ska lära sig att källkritiskt granska. Informationsmängden gör internet 

svårt att navigera och hitta rätt i. Att hitta, granska och spåra information och källor under lektionerna 

ses av några som en utmaning för eleverna medan andra ser det som något tids och energikrävande för 

läraren då denna måste lägga mycket tid på att stötta, leda eller omdirigera eleverna. 

“men eftersom det finns så mång källor om det aktuella så behöver dom hjälp med att sålla i 

informationsflödet.” (Lärare 1) 

“Egna sökningar, fine, det kan förekomma, men hur ska jag säga? Dom gångerna man jobbar så, då 

kostar det väldigt mycket energi för mig som lärare för då måste jag vara Usain Bolt i klassrummet 

och vara med.” (Lärare 7) 

 

Informationens egenskaper som en utmaning är en annan vanligt förekommande uppfattning. 

Olika lärare fokuserar olika perspektiv av informationens egenskaper som utmaningar i 

källkritiksundervisningen. Att information på internet är föränderlig på ett sätt som böcker och annat 

källmaterial inte är samt att falsk och missledande information är betydligt vanligare på internet än i 

andra typer av källor är två perspektiv som förekommer i intervjumaterialet. Även svårigheter med att 

avgöra informationens ursprung på internet tas upp upprepade gånger. Detta kräver att lärare och 

elever hela tiden måste granska den information de tar från internet i högre utsträckning än de gör 

med böcker.  

“Med internetkällor så måste man ju hela tiden vara medveten om att saker, texter, förändras. Det 

gör dom ju inte så ofta i en bok. Där finns ju en bit att tänka till kring. Alltså, när tar man 

informationen? Hur pass aktuell är informationen? När blev den uppdaterad sist, och så vidare. Och 

man kan ju inte heller veta vad som är original riktigt… i den texten, utan man får va lite mindre, 

man får va lite mer försiktig med, internetkällor av den anledningen tycker jag.” (Lärare 5) 

Ytterligare ett perspektiv är att information på internet frekvent inte är anpassad till elevernas ålder 

och kunskapsnivå och därför misstolkas eller förbises. 

“de går in på wikipedia det första dom gör och så ser dom att texten är inte anpassad efter deras 

ålder eller kunskapsnivå och då går dom fel för dom kan inte tolka texten.” (Lärare 2) 
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Egen kompetens 

Att kunna hitta det man söker uppfattas som en utmaning för lärare när de ska undervisa i 

källkritik på internet, dock oftare som en generell utmaning än en som man upplever i det egna 

arbetet. Det kan handla om att hitta exempel att använda i undervisningen eller information att 

hänvisa eleverna till. Ett ofta förekommande perspektiv på denna utmaning är att kunna spåra 

ursprungskällan. Flera lärare ser detta som något komplicerat och tidskrävande. De uttrycker att det 

måste finnas ett mer effektivt sätt att göra detta på som de inte kan.  

“idag tycker jag att det poppar upp väldigt många snygga, fina internetsidor där det står avsändare 

som kan verka trovärdiga… och sen så krävs det extremt mycket nystande i för att ta reda på vem 

som på riktigt är avsändaren och hur man gör det på ett enkelt sätt...det har inte jag kompetensen 

för.” (Lärare 1) 

Att kunna avgöra informationens tillförlitlighet eller lämpligheten med att använda en viss 

källa i undervisningen ser flera av lärarna som en utmaning. Några av lärarna upplever att de inte 

själva har kompetensen att avgöra om en källa är helt tillförlitlig eller inte. Detta har till skillnad från 

utmaningen med att kunna spåra källors ursprung att göra med att inte ha kunskap om vilka de 

etablerade auktoriteterna inom ett visst område är. 

“jag skulle ha velat haft mer kunskap om (...) vilka internetkällor är lämpliga. Nu använder jag 

liksom kollegiet, mina arbetskollegor i SO-rummet och så frågar jag så här “Den här källan? Skulle 

ni använda den? Känner ni till den? (...) och då känns det tryggare att kunna använda en källa, för 

att där känner jag att jag liksom inte har kunskapen.” (Lärare 3)  

En frekvent förekommande uppfattning av utmaningarna med den egna kompetensen är avsaknaden 

av utbildning och kompetensutvecklingsmöjligheter vad gäller källkritik. Behovet av 

kompetensutveckling i så väl källkritik som övrig informationskompetens framhålls i alla intervjuer. 

“(...)fortbildningskurs, eller en uppdatering, det skulle inte va helt fel, faktiskt. För det är ju lite så, 

allt som man gör som lärare, alltså vi glömmer, vi glömmer jättelätt.” (Lärare 1) 

Källkritik omtalas frekvent som något som lärare behöver få lära sig under sin lärarutbildning. Några 

av lärarna sade sig ha läst källkritik i relation till andra ämnen under lärarutbildningen men att det 

skulle behövas även relation till samhällskunskapen. 

“Som lärarstudent måste du ju ha fått undervisning i vad är källkritik för nånting. Och jag tror att 

på universitetet så tar man ofta det förgivet, att man har den undervisningen när man kommer från 

gymnasiet, och det upptäckte jag, när jag pluggade till lärare för länge sen att det hade inte alla, inte 

jag heller (...)Det tror jag är jätteviktigt att man får det i själva utbildningen.” (Lärare 2) 

Avsaknaden av kollegialt lärande som ett sätt att utveckla den egna kompetensen att lära ut källkritik 

framkom även det som en utmaning i intervjumaterialet. Här inkluderas både bollande med kollegor i 

arbetsrummet och auskultationer på varandras lektioner.  
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“jag saknar ju att ha dom här askulteringarna och så. För att jag kanske tror en sak och sen så är 

det faktiskt inte alls så. Det vet ju inte jag… längre. Asså, jag kanske tror att vi är källkritiska i 

undervisningen. Men så kanske vi inte alls, eller jag kanske inte alls är källkritisk i undervisningen.” 

(Lärare 1) 

Material 

Behovet av att ha bra material att jobba med återkom frekvent och i alla intervjuerna. Majoriteten av 

informanterna ansåg att det saknas bra färdigt material i form av exempel och övningar att 

använda i undervisningen, trotts att det angavs vara jämförelsevis lättare att hitta material i 

samhällskunskapen än i andra ämnen.  Flera av informanterna efterlyste framtagandet av en 

gemensam materialbank på skol eller kommunnivå för att möta detta behov. Andra såg lärarens egen 

förmåga att hitta exempel och utveckla övningar som en kompetens som lärare behöver för att kunna 

undervisa i källkritik på internet. Dessa uttryckte att detta var något de skulle vilja bli bättre på 

alternativt ha tid för. 

“då måste man ju på nått vis hitta text eller film eller inslag som liksom är lagom i längd och tydliga 

i vad som sägs och det är, det är supersvårt. Där skulle ju va definitivt värt och ha en, precis som i 

många ämnen och ha en databank med, ”ja men, här har vi bra övningar i källkritik.” (lärare 4) 

”du måste vara duktig på att skapa ditt eget läromedel, för det finns sorgligt lite tycker jag, som är 

bra” (Lärare 7) 

 

Elevernas källkritiska kompetens 

Aspekten beskriver uppfattningen att elevernas källkritiska kompetens utgör en utmaning i 

undervisningen. Lärarnas syn på elevernas kompetens utgör deras uppfattning om elevernas 

förkunskaper i ämnet källkritik. Dessa uppfattningar påverkar hur de arbetar med källkritik 

tillsammans med eleverna. Lärarna uppfattar elevernas källkritiska kompetens på olika sätt. En sällan 

förekommande uppfattning är att eleverna fostrats i ett källkritiskt förhållningssätt genom 

sin skolgång och mot slutet av sin grundskoletid har de anammat detta förhållningssätt och använder 

sig av det relativt frekvent.  

“Dom allra, inte alla, men dom är ganska fostrade i det här (att vara källkritiska) när det kommer 

till skolarbetet. Så dom ställer oftast frågor till källorna.” (Lärare 1) 

Uppfattningen att eleverna brister i sin källkritiska kompetens är betydligt vanligare. Vad 

dessa brister beror på och när de manifesteras förklara lärarna på olika sätt. Ett perspektiv är att 

elevernas källkritiska kompetens varierar med kontext. Eleverna utövar källkritik i skolan vid 

genomförande av skoluppgifter. De tar dock inte med sig detta källkritiska förhållningssätt till den 

privata sfären. 

Det som jag tycker är lite lustigt det är att dom är väldigt duktiga när det kommer till skolgrejerna, 

men sen så är dom mindre källkritiska till när det kommer upp på snapchat, och sånna saker.” 

(Lärare 1) 
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Perspektivet att elevernas bristande källkritik beror på bristande träning är relativt vanligt 

förekommande. Lärarna anser då att eleverna inte jobbat tillräckligt mycket och ofta med källkritik för 

att tillskansa sig kompetensen. I detta sammanhang förekommer även tanken att eleverna inte tränat 

tillräckligt på andra kunskaper som att analysera och resonera som ses som byggstenar på vilken 

källkritiken sedan bygger vidare. 

“Men att liksom gå ifrån det och börja reflektera, det är det jag jobbar med liksom. Så att… och då 

blir det (källkritiken) en utveckling av det. När man väl har börjat tänka så, tror jag att dom också 

är mogna för att börja värdera mera. Och analysera mera. Men det måste bygga på det. Att man 

kommer in i ett resonerande språk. Och inte bara svarar på frågor.” (Lärare 5) 

Slutligen förekommer perspektivet att eleverna vid 13-15 års ålder fortfarande inte är mogna att ta till 

sig det källkritiska förhållningssättet. I samband med denna uppfattning uttrycks kritik mot 

läroplanen och kunskapskraven som läraren anser ställer en förväntan på eleverna som eleverna inte 

kan leva upp till.   

“Vi pratar ju om det (källkritik) och sen så får man ju inte glömma att deras hjärnor har liksom inte 

vuxit klart än. Så att hjärnan hänger inte med det som läroplanen vill att som ska klara av, ännu. 

(...) Så där har man en jätteknepig uppgift som lärare“ (Lärare 2) 

Undervisningen 

I de aspekter som hittills redovisats har det handlat om uppfattningar av vinster av att lära elever 

källkritik som del av undervisningen samt av hinder för att göra det samma. Under aspekten 

undervisningen tittar vi närmare på uppfattningar av själva undervisnings- och lärandeprocessen. 

Dessa uppfattningar sorterar under aspekterna innehåll, progression och mål.  

Innehåll 

Aspekten beskriver vad lärarna urskiljer som det som ska undervisas om när de ämnar lära sin elever 

att vara källkritiska på internet samt hur detta behandlas. Källor, hänvisning och frågor att ställa till 

informationen är uppfattningarna av vad och diskussioner, jämförelser och övningar är 

uppfattningarna om hur som framkommer i intervjumaterialet.  

Källor som innehåll innebär att flera av lärarna uppger att de lär eleverna vilka källor eller vilka typer 

av källor de ska använd. Alternativ lär de eleverna vilka källor som är mer trovärdiga än andra.  

“Vad är en trovärdig källa och man kan titta på om det är .org, .gov, .edu, olika adresser som man 

ändå kan liksom lista sig till att den här kanske är en mer trovärdig källa än en annan trovärdig 

källa.” (Lärare 2)  

Majoriteten av lärarna uppger att de jobbar med att alltid låta eleverna redogöra för vilka källor de 

använt sig av och hänvisa till dessa på ett korrekt sätt. Uppfattningen att även lärare bör källhänvisa i 

sina presentationer förekom också. 

De frågor som ställs till informationen är desto fler. De avspeglar i stora drag den traditionella 

källkritikens fyra kriterier; tid, äkthet, tendens och beroende. När är informationen skriven? Vem är 
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avsändaren? Vad vill avsändaren? Är det fakta eller tyckande? Är det en primär, sekundär eller 

tredjehandskälla? Det kriterie som förekommer minst är äkthet; frågan om huruvida den aktuella 

källan är den hen utger sig för att vara. Källors äkthet berörs främst i relation till historiska källor och 

bilder. Därutöver nämner många lärare frågan Stämmer informationen överens med andra källor? 

Denna fråga hänger ihop med metoden att jämföra källor för att kontrollera deras trovärdighet. Dessa 

är alltså de frågor som lärarna uppmanar eleverna att ställa till information de önskar använda för att 

avgöra dess trovärdighet. Man kan hävda att genom att lära ut just dessa frågor riktar lärarna 

elevernas medvetande mot just dessa aspekter av informationens beskaffenhet och andra aspekter 

hålls i bakgrunden.  

“Alltså vi använder den här Kolla källan…. Vem är det som har gjort sidan? Finns det nått 

vinstintresse i sidorna? Finns det nån politisk agenda?“ (Lärare 1) 

Att frågorna tränas in genom källkritiska diskussioner och jämförelser av källor var uppfattningar 

som delades av alla lärarna i studien.  Genom dessa menar lärarna att elverna med frågornas hjälp ska 

lära sig känna igen tendens, beroende osv. hos källor de möter. Graden av lärarledning och 

elevaktivitet varierar. Flera lärare uppger att färdiga övningar i läroböckerna utgör en stor del av 

deras undervisning i källkritik.  

Progression 

Aspekten refererar till lärarnas olika uppfattningar av att utsätta eleverna för lämpliga utmaningar 

samt av i vilken ordning eleverna behöver exponeras för olika aspekter av källkritiken och tillgodogöra 

sig dessa för att kunna gå vidare och nå en ny förståelse och källkritisk kompetens. Fyra 

progressionsmodeller har identifierats i intervjumaterialet. Dessa är från språk till källa, från 

tanke till praktik, från separerat till integrerat samt från kontroll till frihet. Här ska 

noteras att samma lärare kan aktivt utgå från flera progressionsmodeller simultant och låta dem 

samverka. Det kan till exempel ses i de två citaten från lärare tre i beskrivningen av 

progressionsmodellerna separerat till integrerat och kontroll till frihet, där kontroll och separation 

med ökad upplevd källkritisk kompetens hos eleverna går över mot frihet och integration.  

Att gå från språk till källa innebär en uppfattning att eleverna först måste utveckla ett språk att 

använda när de utför sin källkritiska granskning. De grundläggande källkritiska begreppen eller ett 

språk för att kunna förklara och beskriva en analytisk process behövs tränas in först, innan man ger sig 

på att få dem att utföra källkritisk granskning av källor. Språket i sig och läsförståelsen lyfts av en 

lärare fram som en förutsättning för att kunna utöva källkritik och därför något som måste tränas upp 

innan eleverna kan träna källkritik.   

“jag vill gärna att ord och begrepp ska vara klara och att man är förstådd, att alla förstår dom och 

att man kan använda dom innan man slänger ut svårare uppgifter. För då är uppgiften i sig, eller 

innehållet i samhällskunskapen man söker på nätet kan vara komplicerat nog och är man då osäker 

på begreppen i samma veva, då blir det ingenting utav nått, vad jag tror.” (Lärare 4) 

Enligt progressionsmodellen från tanke till praktik uppfattas eleverna behöva arbeta in och bli 

bekväma med en modell för granskning av källor och information innan de är redo att ge sig i kast med 
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källkritisk granskning i praktiken. Modellen kan vara i form av ett tankesätt eller en mer strikt 

uppsättning frågor.  

“Många elever, dom vill bara ha en rätt eller fel. (...) Men att liksom gå ifrån det och börja reflektera, 

det är det jag jobbar med liksom. När man väl har börjat tänka så, tror jag att dom också är mogna 

för att börja värdera mera. Och analysera mera. Men det måste bygga på det. Att man kommer in i 

ett resonerande språk. Och inte bara svarar på frågor.” (Lärare 5) 

Att gå från att arbeta med källkritiken separat till integrerat handlar om en uppfattning om att 

man när eleverna är obekanta med källkritiken och hur den fungerar måste lägga tid och energi på att 

arbeta med källkritiska övningar och uppgifter som endast syftar till att utveckla den källkritiska 

kompetensen. När eleverna efter hand blir mer bekanta med källkritiken går läraren istället över till att 

låta eleverna träna sin källkritiska kompetens genom att använda den i uppgifter som har andra 

huvudsakliga syften.   

 “Men i början så la jag mycket mer (tid på källkritik). Men jag kan nu fasa ut det, vilket innebär att 

dels så gör dom det själva…  i en uppgift. Att dom slutar med att skriva källkritiken, när dom gjort 

uppgiften till exempel…. för jag behöver inte separera det så mycket från själva ämnet om du förstår 

vad jag menar.” (Lärare 3) 

“vi brukar ju ha liksom en kortare kurs där det handlar om källkritik eller källkritisk granskning (...) 

och det är ju som en grundkurs liksom, det här måste ni tänka på när ni jobbar. Men sen kommer det 

ju in i deras arbeten. (...) det är ju oftast när det gör nån typ av egen fördjupning eller eget arbete så 

där. Det är ju där granskningen kommer in.” (Lärare 6) 

 

Alla lärare i studien refererar till ett behov av någon grad av kontroll vid något skede i 

källkritiksundervisningen. Där lärarna skiljer sig åt är i uppfattningen om graden av kontroll som de 

behöver utöva och hur länge. I detta sammanhang handlar kontroll om i vilken utsträckning lärare 

anser att de behöver begränsa antalet och naturen av de källor som eleverna exponeras för i 

undervisningen. Progressionsmodellen från kontroll till frihet beskriver uppfattningen att läraren 

behöver utöva en större kontroll över vilka källor som används i undervisningen medan elevernas 

källkritiska kompetens är mindre utvecklad. Allt eftersom elevernas källkritiska kompetens ökar kan 

läraren sedan släppa på kontrollen och låta eleverna söka mer fritt.  

 

“då blev det så att då började jag liksom med det lätta där man ger dom en given källa som jag VET 

funkar att göra en jämförelse med. Men sen har jag då slutat med att göra det utan att dom själva 

måste ange källan, och då kunna se skillnaden på om det är en bra källa eller en dålig källa så.” 

(Lärare 3) 

 

Lärarnas begränsningar av källor i undervisningen motiveras av olika perspektiv på den fria 

internetsökningens utmaningar. Det första perspektivet som identifierats är att elevernas svårighet att 

klara källkritiken gör att läraren behöver kontrollera vilka källor de exponeras för i undervisningen. 
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Det andra perspektivet är att elevers begränsningar vad gäller språk och läsförståelse gör att läraren 

måste styra in dem på källor som de kan klara av. Det tredje perspektivet är att fri sökning är tar upp 

mycket tid och energi. För att begränsa tidsåtgången väljer lärare att kontrollera vilka källor som 

eleverna ska använda.  

  

“att granska, internetkällor. Det… det är ganska tidsödande också” (Lärare 6) 

 

Med dessa olika perspektiv kan man ana olika tendens att släppa efter på kontrollen. De som uppfattar 

behovet av kontroll som en funktion av elevernas förmåga att klara den källkritiska granskningen 

uppger att de kan släppa på kontrollen i takt med att denna källkritiska kompetens ökar. De som 

uppfattar elevernas förmåga att förstå texten som den huvudsakliga utmaningen kan istället tänkas 

utgå från språkutveckling som grund för när kontrollen kan släppas på. Den lärare som angav att hen 

undviker fri sökning på internet på grund av den tid och energi det tar kan eventuellt tänkas hålla kvar 

vid denna inställning och därför hårdare kontroll, även när elevernas källkritiska förmåga ökar. Detta 

finns det dock inga tydliga belägg för i denna studie. Viktigt att komma ihåg är att flera av dessa 

perspektiv kan innehas av samma lärare, varför en utveckling av flera av elevernas kompetenser kan 

behöva uppfattas för att läraren ska släppa på kontrollen. 

 

Mål 

Målaspekten beskriver lärarnas olika uppfattningar av vad källkritisk kompetens är och därmed vad de 

menar att eleverna ska utveckla och kunna göra. Lärarna uttrycker tre skilda uppfattningar av vad 

målet med källkritiksundervisning är. I intervjuerna har vi specifikt fokuserat källkritik av 

internetkällor och i samhällskunskapsundervisning. Uppfattningar om målet med 

källkritiksundervisningen verkar dock gälla undervisning och lärande av källkritik i allmänhet. De 

identifierade målen är att eleverna ska bli tvivlare, utforskare eller sållare.  

 

Tvivlare: Flera av lärarna uttrycker att de nått framgång med sin källkritiskundervisning när 

eleverna börjar ifrågasätta. Eleverna får gärna ifrågasätta allt, ju mer desto bättre. Det viktiga är att de 

inte okritiskt accepterar utan hela tiden ställer frågor till informationen som gör att de reflekterar över 

dess ursprung, dess syfte, dess lämplighet och dess trovärdighet. När eleverna gör detta har de 

utvecklat en källkritisk kompetens. 

 

“då blev det ju väldigt så hära… Ja men vadå? Kan vi inte ens tro och lita på läromedlen? Nja, alltså, 

man ska alltid ställa frågor… nån har ju skrivit den här… det här är ju en sekundär och tertiär… 

alltså det här är ju väldigt många inblandade” (Lärare 1) 

 

Utforskare: En av lärarna uttrycker att de viktigaste komponenterna av elevernas källkritiska 

kompetens är deras nyfikenhet och vilja att finna sanningen. Väckandet av denna nyfikenhet är 

lärarens viktigaste uppgift i källkritiksundervisningen. Målet är att eleverna ska bli detektiver som 
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spårar informationen till ursprungskällan och har en egen önskan att ta reda på hur saker egentligen 

ligger till. 

 

“Men vad är det att vara källkritisk? Är det att vara en detektiv som går på djupet och tittar och 

undersöker och vill få fram sanningen? Det är ju det som man vill att dom ska lära sig (...) och en 

annan sak som är källkritikens fundament, det är ju nyfikenheten och sanningen. Jag vill ta reda på 

varför det är så här. (...) det är ju nått som lärare behöver jobba med, nyfikenheten och att dom ska 

vara detektiver när dom ska vara källkritiska.” (Lärare 2) 

 

Sållare: Målet att elever ska bli sållare av källor uttrycks av en lärare som att källkritik handlar om 

“att ha ett filter i skallen”. Hen och andra lärare i materialet visar på en uppfattning av källkritisk 

kompetens som att kunna sålla i informationsflödet och välja ut de trovärdiga och relevanta källorna 

att grunda sin förståelse för och egna uppfattningar om ett ämne eller en fråga på. Här ligger mycket 

fokus på tendenskriteriet - vad vill personen, vad är dennes syfte? 

 

“ det handlar väl om att ha ett filter i huvet… nånstans, att reflektera över vad man hittar och läser, 

hela tiden. Och inte bara ta allting som det står utan… var har jag fått det ifrån, vem är det som har 

skrivit det här och vad är syftet med att man skriver just så här? (…) att kunna sortera vad som är 

sant och falskt” (Lärare 5) 

 

Dessa mål är inte renodlade hos lärarna. Det är möjligt att finna uttryck för fler än ett av målen hos en 

och samma lärare. Varje lärare visar dock en starkare tendens mot ett av dessa mål än de övriga två. 
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Diskussion 

Lärarna uppfattade elevernas lärande av källkritik som på olika sätt nödvändigt för att de ska kunna 

tackla livet efter och utanför skolan. Uppfattningarna sträckte sig från samhällsplanet till det 

individuella. Vanligt förekommande uppfattningar var att ungas förmåga att källkritiskt granska 

information de möter är nödvändigt för det demokratiska samhällsbyggandet. För elevernas egen del 

uppfattades källkritiken som viktig för att de ska klara sin utbildning och för att de ska slippa bli 

lurade eller förledda privat. 

 

Tidigare forskning visar på att lärare uppfattar elevers källkritiska förmåga som låg. Det gäller även till 

stor utsträckning för lärarna i denna studie. Det förekom uppfattningar om att elevers källkritiska 

kompetens i skoluppgifter hade utvecklats, men när det gällde informationshantering utanför 

skolsammanhanget var alla överens om att eleverna brister i källkritik. Sett ur ett variationsteoretiskt 

perspektiv kan denna oförmåga att överföra den källkritiska kompetensen till det privata bero på att 

eleverna inte fått erfara aspekter av källkritiken i tillräckligt många skilda kontexter. 

 

De olika lärarna uppfattade, i linje med IDOL-projektets resultat, undervisning i källkritik av 

internetkällor som i olika grad utanför deras kompetensområde. Alla uttryckte att de hade ett behov av 

kompetensutveckling på området och att de fann aspekter av undervisningen i detta område som en 

utmaning. Där det skilde sig var vad gäller hur stora de upplevde att utmaningarna var samt vilka 

aspekter de urskilde som utmanande. Det handlade om internet som informationskälla, brister i den 

egna eller elevernas källkritiska kompetens eller i brist på bra material, alternativt tid och kunskap till 

att ta fram sådant.  

 

Både utmaningarna och nyttorna med att undervisa i källkritik är nästan uteslutande kopplade till 

internetanvändning och IKT-utvecklingen. Alla uttryckte att användningen av internet som 

informationskälla i undervisningen innebar utmaningar som det föll på läraren att hantera. När det 

gällde på vilket sätt, varför och för vem utmaningarna uppstod gick dock åsikterna isär. Utmaningen 

med internet som informationskälla uppfattades vara den stora informationsmängden och/eller 

informationens egenskaper. Båda dessa aspekter gör internet svårnavigerat och försvårar för eleverna 

att ur mängden plocka fram trovärdig och för uppgiften relevant information. Haider & Sundins 

påstående att delar av källkritiken lämnas över till sökmotorernas algoritmer då människor inte är 

sökkritiska stöds av de intervjuade lärarnas uppfattningar. De omtalar att elever bara läser rubriker 

och väljer bland de första träffarna på söklistan utan att fundera över om det är den mest trovärdig 

eller relevanta informationen.  

 

Till skilnad från i Carlsson & Sundins studie73 uppfattar alla lärare i denna studie källkritik som ett 

undervisningsobjekt. Lärarnas skilda uppfattningar av elevernas källkritiska kompetens och orsakerna 

till denna ledde dock till skilda sätt att medvetet hantera uppfattade utmaningar i 

undervisningssituationen. De identifierade progressionsmodellerna från språk till källa, från tanke till 

                                                             
73 Carlsson, Hanna & Sundin Olof. Outsourcing trust to the information infrastructure in schools. 
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praktik, från separat till integrerat samt från kontroll till frihet visar på dessa sätt att hantera den 

uppfattade utmaningen. 

 

Utifrån det fenomenografiska uppfattningsbegreppet speglar de aspekter som lärarna urskiljer och 

därmed fokuserar på i kriterierna innehåll och mål deras uppfattning av fenomenet källkritik, det vill 

säg att dessa kriterier speglar vad lärarna anser att källkritik är och därmed vad de söker lära eleverna. 

Sett på detta vis blir källkritikens tredelade kunskapsobjekt: 

• vilka källor som kan anses trovärdiga, där auktoritet i form av myndigheter eller institutioner 

samt “betrodda” producenter av hårda fakta primeras. 

• vilka frågor som ska ställas till informationen och källorna, med ett fokus på den traditionella 

källkritikens frågor om tendens, beroende och tid. Frågor till källkriteriet äkthet förekommer 

mer sällan och då främst i relation till historiska eller bildkällor.  

• kunskap om hur man korrekt redovisar sina källor  

 

Källkritikens tre skilda lärandeobjekt framträder i de identifierade målen som att eleverna ska bli: 

• tvivlare som alltid ifrågasätter information som de konfronteras med 

• utforskare som söker sanningen 

• sållare som klarar av att plocka ut det trovärdiga och relevanta och sålla bort övrigt i 

informationsfloden på internet.  

I detta resultat menar jag därför att alla lärarna beskriver att de undervisar i källkritik, om än i olika 

utsträckning och med olika kunskaps- och lärandeobjekt. Detta går emot IDOL-projektets resultat som 

visade på att lärarna sällan i praktiken undervisade i källkritik74. Detta kan bero på att i IDOL-

projektet låg fokus på undervisning i informationssökning, varför källkritiken inte fokuserades direkt. 

Lärarna i min studie fick alltså större incitament att tänka runt och plocka fram exempel på 

undervisning i just källkritik. De 12 år som gått sedan IDOL-projektets resultat presenterades och den 

ökade fokuseringen på källkritik i 2011-års läroplan kan även tänkas ha orsakat ett reellt skift i 

lärarnas undervisningspraktik när det gäller just källkritik.    

Aspekten progression kan ses som lärarnas olika uppfattningar av att utsätta eleverna för lämpliga 

utmaningar baserat på det de uppfattar som elevernas förkunskaper vid det givna tillfället. I 

variationsteorins termer kan man säga att de anpassar hur många aspekter de låter variera till hur 

många aspekter de tror elevernas förkunskaper tillåter dem urskilja simultant och därmed utveckla sin 

uppfattning av dessa och fenomenet källkritik i stort.  

Lärarna i studien verkar dela Limbergs uppfattning om att källkritik måste övas konkret för att öka 

elevernas källkritiska komptens, åtminstone med tiden. De beskriver sin undervisning i källkritik av 

internetkällor som att de låter eleverna jämföra och diskutera källor samt konsekvent redovisa sina 

källor. I kombination med progressionsmodellerna kan man se att lärarna tenderar att hålla innehåll i 

                                                             
74 Limberg, Louise & Folkesson, Lena (2006) Undervisning i informationssökning. s. 111 
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träning av kunskapsmål relativt konstant medan de, eftersom komplexiteten i elevernas uppfattning av 

källkritik ökar, låter fler kontextuella aspekter variera. Det bör därför finnas möjligheter för eleverna 

att urskilja aspekter av kontexten som medför en förändrad uppfattning av källkritiken och därmed ett 

lärande av källkritik av internetkällor.  

I likhet med tidigare forskning75 visar resultaten att lärarnas uppfattningar om källkritikens 

kunskapsobjekt till stor utsträckning grundas på den klassiska historiska källkritiken och dess fyra 

kriterier äkthet, tid, tendens och beroende. Dock kan en anpassning av dessa till internetmediet 

skönjas i enlighet med Leth &Thoréns rekommendationer. Delar av de nya källkritiska kriterierna 

berörs ibland av lärarna och det är möjligt att de har kunskap om dessa. Dock utgör de inte en del av 

deras uppfattningar av den egna undervisningspraktiken. De nya kriterierna kräver en försvarlig del 

förkunskaper, så som att veta vad den vedertagna kunskapen inom ett område säger, kunna uppfatta 

och förstå skillnader i definitioner av det undersökta objektet samt att ha tillräcklig kunskap om 

specifika delar av samhället för att förstå ett sammanhang en källa uppstått i. Eventuellt kan dessa 

krav på förförståelse göra att lärarna uppfattar dessa aspekter av källkritiken som för komplexa för 

eleverna att hantera. 

 

Det klassiska kriteriet äkthet får inte särskilt mycket uppmärksamhet i lärarutsagorna. Det kan tänkas 

höra samman med att spårandet av källor och informations ursprung även det lyser med sin frånvaro i 

beskrivningarna av undervisningen, trots att det identifieras som ett lärandeobjekt. Eventuellt kan 

detta bero på att just dessa kunskaper är vanligt förekommande som uppfattade brister i den egna 

kompetensen och områden där flera lärare efterlyser kompetensutveckling.  

Spårning av ursprungskällan är alltså en del av skolverkets rekommendationer vad gäller undervisning 

i källkritik av internetkällor som inte återfinns i den beskrivna undervisningspraktiken. Det samma 

gäller rekommendationen om att arbeta med skapande av källmaterial i t.ex. wikis. Däremot återfinns 

frekventa källkritiska resonemang liksom övningar där källkritik är syftet och inte verktyget för annat 

lärande som även de rekommenderades i skolverkets material76. Man kan dock anta att lärare som 

använder sig av progressionsmodellen separat till integrerat gör gradvis färre sådana övningar över 

tid. 

Avslutningsvis vill jag förtydliga att det som redovisats angående undervisningen är lärarnas 

uppfattningar av den egna undervisningen i källkritik av internetkällor så som de framkommit i 

intervjuerna. Det är därför rimligt att anta att det förekommer så väl undervisning som lärande som 

gagnar den källkritiska kompetensutvecklingen hos eleverna men som inte kommer fram i denna 

analys, då de inte medvetet uppfattas som undervisning i källkritik av de intervjuade lärarna. 

Intervjuer med eleverna i de medverkande lärarnas klasser eller lärarkollegor till de samma skulle 

därför kunna ge annan information och förståelse för deras undervisning av källkritik på internet.  

                                                             
75 Francke, Helena & Sundin, Olof (2009) In search of creadibility: pupils’ information practices in 

learning environments. Information Research, vol 14, no 4. 
76 Francke, Helena & Sundin, Olof (2016) Källkritik och nya publikationsformer. s.9-10 
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Metoddiskussion 

I kvalitativ forskning medges att forskaren inte är en objektiv insamlare, granskare och 

sammanställare av fakta. Forskaren påverkar genom sin utformning av insamlingsinstrumentet och 

sin granskning och bearbetning av det insamlade materialet forskningens utfall. En stor del i denna 

påverkan utgörs av forskarens egna förkunskaper i ämnet och utgångspunkter för analysen. I denna 

studie har jag därför ämnat göra min förförståelse för vad källkritik och omkringliggande begrepp och 

företeelser är och innebär liksom för den tidigare forskning på området källkritik och undervisning jag 

tagit del av så tydlig som möjligt. Likaså har jag strävat efter att tydliggöra min teoretiska 

utgångspunkt och dess inverkan på bearbetning av materialet och analys av resultatet.  

Resultatet av studien visar på stora likheter i lärarnas uppfattning av fenomenet “att lära ut källkritik 

av internetkällor”. Detta ledde till skapandet av första nivåns centrala aspekter som beskriver aspekter 

som alla lärarna omtalar under sina intervjuer. Även den andra nivåns centrala aspekter är i de flesta 

fall sådana som alla lärarna omtalade, medan skillnaderna i stor utsträckning låg på de lägre nivåerna. 

Detta utfall vad gäller nivåerna och var variationen återfinns kan ha påverkats av att den första nivåns 

centrala aspekter relaterar nära till intervjumallens teman och studiens forskningsfrågor. Det innebär 

att lärarna leddes att prata om dessa områden. I vissa fall återfinns även en relation mellan andra 

nivåns centrala aspekter och intervjumallen.  

 

Citat är i enlighet med fenomenografisk tradition vanligt förekommande i resultatredovisningen, som 

exempel på de olika uppfattningarna som identifierats. Detta görs för att göra analysen så 

genomskinlig som möjligt och ge läsaren en möjlighet att följa mina tolkningar av materialet och 

därmed styrka tolkningarnas validitet77. De citat som återges har omarbetats något från den exakta 

talspråksåtergivelsen i den ursprungliga transkriberingen. Det som rensats bort är olika ljud, pauser 

och stakningar samt i vissa fall en frekvent upprepning av ord som alltså och liksom som inte tillför 

något till förståelsen av citatets innebörd. Denna typ av omarbetning medges och i viss utsträckning 

rekommenderas inom forskning baserat på kvalitativa intervjuer då det dels bidrar till citatens 

läsbarhet och dels medger bortrensning av ticks eller talspråksljud som kan reflektera negativt på den 

intervjuade eller medge identifiering av densamme.  

Dahlberg och Johansson varnar för att man aldrig kan vara säker på att den undersökning man utfört 

lyckats upptäcka alla tänkbara sätt att uppfatta något, varför man bör förhålla sig ödmjuk till sina 

resultat och det faktum att de kanske endast lyckats beskriva en del av en helhet78. För en studie av den 

storlek som här genomförts är det en definitiv möjlighet. Jag vill därför inte hävda att denna studie 

kartlagt den svenska lärarkårens uppfattningar av undervisning i källkritik på internet inom 

samhällskunskapsämnet. Dock menar jag att studien lyckats kartlägga uppfattningar av det givna 

fenomenet som förekommer inom den aktuella målgruppen, utan att därmed hävda att kartan är 

komplett.   

 
                                                             
77 Uljens, Micael (1989) Fenomenografi – forskning om uppfattningar. s. 56 
78 Dahlgren, Lars Owe & Johansson, Kristina (2015) Fenomenografi s. 163 
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Validitet i fenomenografisk forskning 

Inom kvalitativ forskning handlar validitet om relationen mellan datamaterialet och tolkningen. Med 

andra ord, det är tolkningens validitet som står i fokus79. I den utsträckning man inom fenomenografin 

ändå kontrollerar intervjumaterialets relation till en uppfattad verklighet syftar detta till huruvida 

forskare och den intervjuade lyckas tala som samma fenomen och definierar fenomenet på samma 

eller likartat sätt samt fokuserat samma aspekter av fenomenet80. Utformningen av intervjumallen har 

styrt samtalet till bestämda aspekter av det aktuella fenomenet. Den modell för fenomenografisk 

analys som valts innebär att en flerstegsanalys genomförts som medger en kontroll av att de 

intervjuade lärarna fokuserat samma aspekter av det beforskade fenomenet som studien avsett. Detta 

är enligt Uljens att hantera del två av validitetsproblematiken i analysstadiet81. Den första delen av 

validitetsfrågan vad gäller intervjumaterialet, huruvida jag och de intervjuade lärarna delar samma 

uppfattning om vad källkritik och undervisning av källkritik innebär har i denna undersökaning gjorts 

till del av resultatet och analysen, varför skillnader i definition av vad källkritik är och vad 

undervisning i källkritik innebär inte skadar materialets validitet. 

Validitet i tolkningarna av materialet kan kontrolleras genom att undersöka om identifierade 

uppfattningar går igen i andra delar av intervjun82. Jag anser att de tolkningar som gjorts vad gäller 

lärarnas uppfattningar avspeglar lärarnas intervjuer i sin helhet, inte bara de utvalda citaten.  

Reliabilitet och kvalitativ semistrukturerad intervju 

Begreppet reliabilitet får en lite annorlunda innebörd i fenomenografiska studier än i kvantitativa 

studier. Trost menar att av reliabilitetens fyra komponenter kongruens, precision, objektivitet och 

konstans är det bara de första tre som är relevanta vid studier som genomförs med kvalitativa 

intervjuer och även dessa får en annan innebörd.  

Kongruens: Vid kvalitativa intervjuer adresseras kongruenskriteriet genom att flera frågor ställs om 

samma företeelse för att förstå olika nyanser83. I fenomenografiska termer innebär det att ställa flera 

frågor med syfte att få fram uppfattningen om samma aspekt av det undersökta fenomenet. Som kan 

ses i intervjuguiden i bilaga 1 ställdes 3-4 frågor inom varje tema och varje tema syftar till att besvara 

en forskningsfråga/en aspekt av det beforskade fenomenet.  

Precision: Precision i samband med kvalitativa intervjuer är att betrakta som forskarens 

noggrannhet i att säkerställa att hen uppfattat intervjupersonen korrekt84. I denna studie har 

intervjuerna spelats in och transkriberats i sin helhet. I intervjuerna har uppföljningsfrågor använts 

när intervjupersonens mening varit otydlig. 

                                                             
79 Uljens, Micael (1989) Fenomenografi – forskning om uppfattningar. s. 53 
80 Ibid. s. 33-35 
81 Ibid. s. 36 
82 Ibid. s. 45   
83 Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. s. 131 
84 Ibid. s. 131 
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Objektivitet: Objektivitet i studier som utförs genom kvalitativa intervjuer att göra med möjligheten 

för läsare av rapporten att kunna ta ställning till om de skulle tolkat materialet på annat sätt85. Detta 

möjliggörs genom en frikostig användning av citat från materialet i resultatredovisningen.  

Konstans: Studier av denna art syftar till att undersöka uppfattningar om ett givet fenomen. 

Uppfattningar är till sin natur föränderliga. Av detta följer att undersökningsobjektet (i detta fall 

uppfattningar av att undervisa i källkritik på internet) inte kan förväntas eller ens önskas vara 

konstant över tid (ha konstans).  

 

Slutsats 

Undervisning i källkritik har fått en mer framträdande plats i grundskolans styrdokument och då 

särskillt i relation till att internet och digitala verktyg tar större plats i skolan och i smahället i stort. 

Lärarna i studien ser källkritiken som en viktig kompetens för eleverna att ha med sig i framtida 

studier och livet i övrigt, men upplever samtidigt utmaningar i att undervisa för utvecklingen av 

källkritisk kompetens. Förga förvånande ser lärarnas beskrivna undervisning olika ut, kanske främst 

beroende på skillnader i uppfattningen om målet, alltså vad källkritisk förmåga är. De i studien 

identifierade måltyperna tvivlare, utforskare och sållare beskriver elever som tar sig an information på 

internet på olika sätt. Hur dessa olika målbilder påverkar lärares undervisning samt hur dessa olika 

sätt att ta sig an information gagnar eleverna i forstsatta studier är områden som tål att undersökas 

vidare, med en annan metodansats. 

                                                             
85 Ibid. s. 132 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 
Tema - Lärares praktik och kompetens 

1. Hur skiljer sig hur du jobbar med källkritik av internetkällor mot hur du jobbar med källkritik 
av analoga källor? 

2. Hur jobbar du med källkritik på internet i din undervisning i samhällskunskap? 
3. Vad skiljer hur du jobbar/det jobbas med källkritik på internet inom samhällskunskapsämnet 

mot hur du gör/detta görs i andra ämnen? 
4. Vilka kompetenser/färdigheter behöver lärare besitta för att effektivt kunna lära ut källkritik 

på internet till sina elever i samhällskunskap? 
 
Tema - Källkritikens värde 

5. Varför är det viktigt att eleverna är källkritiska när de hämtar information på internet? 
6. Vilka ytterligare färdigheter tror du eleverna utvecklar genom att lära sig källkritik i samband 

med just samhällskunskapsundervisningen? 
7. Ett av skolans huvuduppdrag är att bidra till att eleverna blir aktiva samhällsmedborgare. Hur 

tror du att elevernas lärande av källkritik i samband med samhällskunskapsundervisningen 
bidrar till att de utvecklas till aktiva samhällsmedborgare? 

 
Tema - Källkritikens betydelse i samhällskunskapsämnet 

8. Hur viktigt tycker du att undervisning i källkritik är i förhållande till övrigt centralt innehåll 
och kunskapskrav? 

9. Om källkritiken inte varit uttryckt som en del av skolans mål och ett kunskapskrav – tror du 
att du skulle ha inkluderat källkritik på internet i din undervisning i samhällskunskapsämnet 
ändå? 

10. Har du hunnit uppdatera dig på de ändringar om digital kompetens (däribland källkritik) som 
infördes i läroplanen hösten 2017? Hur ser du på dessa? (sätt in text ändringar som rör 
källkritiken på internet) 
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Bilaga 2 
 

Kontroll av spridning enligt strategiskt urval 

 
Trost föreslår metoden “strategiskt urval” som hjälpmedel i strävan att nå en önskvärd spridning av 
informanter. För ett strategiskt urval väljer man ut ett antal variabler som kan ses som teoretiskt 
signifikanta och enkelt observerbara. Därefter  sätts variabelvärden genom att definiera var gränserna 
går mellan variablernas olika steg. Slutligen sammanställs variablerna och variabelvärderna till en 
egenskapsrymd som skapar ett antal celler bestående av de möjliga kombinationerna av de utvalda 
variabelvärdena. Om färre informanter ska intervjua än det finns celler är målet att det inte ska 
intervjuas mer än en informant hemmahörande i samma cell86.    
 
Då jag i denna undersökning tvingats ta hänsyn till den begränsade tid som stått till mitt förfogande, 
både vad gäller att utföra själva intervjuerna och att identifiera och få medgivande från informanterna 
så har det inte varit aktuellt att uppnå ett strategiskt urval enligt denna metod. Dock har modellen för 
strategiskt urval använts i syfte att kontrollera variansen i mitt urval. Ryen framhåller vikten av att 
valet av variabler är grundade i teori87. Variablerna identifierades baserat på resultat i två av 
Skolverkets och Skolinspektionens rapporter.  I Skolverkets uppföljning av IT-användning och IT-
kompetens i skolan fann man att lärare med färre år i yrket uppgav sig ha högre IT-kompetens än 
lärare med längre yrkeserfarenhet gjorde88. Det samma gäller yngre kontra äldre lärare. Då källkritisk 
förmåga är en del i den digitala kompetensen enligt skolverket är det rimligt att anta att det kan 
inverka på attityden till att undervisa i källkritik (se definition av digital kompetens i bakgrunden). 
Dessutom visade Skolinspektionen på att legitimerade SO-lärare oftare undervisade så att elever 
tränades i ämnesspecifika förmågor, så som källkritik, än lärare utan legitimation89. Sammantaget 
leder detta mig att utse ålder, tid i yrket och lärarlegitimation i samhällskunskap som de tre 
variablerna. Variabeln År i yrket tillskrivs värdena 1-10 år, 11-20 år och >20 år. Variabeln Ålder 
tillskriv värdena yngre (än 45 år) och äldre (45 år eller äldre) och variabeln legitimerad 
samhällskunskapslärare ges värdena ja eller nej.  Utifrån kombinationer av dessa skapas urvalsceller 
enligt tabellen nedan, där cell A då skulle vara 1-10 år i yrket, yngre och legitimerad sam-lärare, cell B 
1-10 år i yrket, yngre och inte legitimerad sam-lärare osv. 
 

År i yrket (7-9 sam) 1-10 11-20 >20 

Ålder     Yngre             Äldre    Yngre             Äldre    Yngre            Äldre 

Leg. sam-lärare Ja         Nej      Ja       Nej Ja       Nej     Ja       Nej Ja       Nej     Ja       Nej 

Celler A            B        C           D E          F        G          H         I            J        K          L 

 
Informanterna fördelas så att cell A, B och C innehåller en lärare vardera och cell G och K två lärare 
vardera. Det är inte en perfekt spridning. Det hade varit att föredra med någon informant i cell E eller 
F. Cell I och J är relativt naturligt tomma på grund av relationen 45 eller yngre med mer än 20 år i 
yrket. Likaså cell L, då lärare som arbetat över 20 år inom ett ämne som regel kunnat tillgodoräkna sig 
långvarig tjänst för att få legitimation i ämnet av skolverket.  
 

                                                             
86 Trost, Jan (2010), Kvalitativa intervjuer. s. 138 
87 Ryen, Anne (2004) Kvalitativ intervju. Från vetenskapsteori till fältstudie. s.78 
88 Skolverket (2016) IT-användning och IT-kompetens i skolan Skolverkets IT-uppföljning 2015. s.67 
89 Skolinspektionen (2013) Undervisning i SO-ämnen åk 7-9, Mycket kunskap men för lite kritiskt 

kunskapande. Kvalitetsgranskning, Rapport 2013:04. s. 18 (6-7) 


