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1. Inledning 
Ny teknik, med smarta telefoner och ständig tillgång till internet, har gjort att nya medier skap-

ats utöver de traditionella nyhetsmedierna. Genom sociala medier som exempelvis Twitter, In-

stagram, Facebook och bloggar kan de flesta människorna producera och publicera egna texter. 

De sociala medierna öppnar för en dialog mellan sändare och mottagare som i stort sett saknas 

i de konventionella medierna. Vi lever idag i ett informationssamhälle där vi ständigt blir upp-

daterade om händelser runt om i världen är det viktigt att kritiskt reflektera över vem som har 

skrivit vad och varför. På sociala medier kan exempelvis en journalists personliga åsikt tolkas 

som en nyhet. Av den anledningen är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt.1 Många 

ungdomar konsumerar sociala medier och det är även via dessa plattformar som många konsu-

merar nyheter.2 Även inom skolvärlden är det viktigt med källkritik, där eleverna förväntas 

söka, granska och värdera den information de ska använda i sina arbeten.3 Skolinspektionens 

granskning från 2013 visar att det ofta saknas ett kritiskt förhållningssätt i undervisningen. 

Många av eleverna upplever att källkritik är något de redan gått igenom, antingen i ett tidigare 

moment eller ett annat ämne.4 Forskning har visat att läromedel haft och fortfarande har en 

stark ställning i undervisningssituationer, då många lärare anser att den har en legitimerande 

funktion. Följer de läroboken, följer de även styrdokumenten, menar lärarna.5 Denna uppsats 

kommer därför att undersöka vad styrdokument och läroböcker anger om källkritik. 

 

1.1. Syfte, frågeställningar och disposition 

Syftet med denna uppsats är att studera Skolverkets riktlinjer för undervisning om källkritik, 

och läromedels utformning i relation till dessa. 

 

Uppsatsens syfte ska uppfyllas med hjälp av följande frågeställningar: 

- Vilka riktlinjer och rekommendationer för undervisning i källkritik anger Skolverket i 

till exempel styrdokument? 

                                                
1 Westlund, Oscar. Journalistik Och Falska Nyheter. Norsk Medietidsskrift 24, no. 04 (2017): 1–6, s. 1–4. 

2 Marchi, Regina. With Facebook, Blogs, and Fake News, Teens Reject Journalistic “Objectivity”. Journal of Communication Inquiry 36, 

no. 3 (2012): 246–262, s. 250–252 

3 Skolverket. Läroplan, Examensmål Och Gymnasiegemensamma ämnen För Gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket, 2011, s. 143, 

150. 

4 Skolinspektionen. Undervisning i SO-ämnen år 7–9: Mycket kunskap men för lite kritiskt kunskapande, Skolinspektionen, Stockholm, 

2013. http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/so/kvalgr-sam-slutrapport.pdf, s. 8–9, 19. 

5 Skolverket. Läromedlens roll i undervisningen: grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och sam-

hällskunskap, Skolverket, Stockholm, 2006, s. 25. 
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- Hur förmedlas källkritik i läromedel med avseende på exempelvis sammanhang, defi-

nition och arbetssätt? 

 

Uppsatsen tar avstamp i läromedelsteori, där läroboken dels betraktas som ett resultat av en 

samhällelig struktur och dels som en funktion, vilket innebär vad eleverna kan lära av lärobo-

ken. Materialet består av tre läroböcker i Samhällskunskap 1b. Avgränsningar och urval moti-

veras i materialavsnittet. För att genomföra studien används en kvalitativ textanalys, där upp-

satsens frågeställningar operationaliseras genom ett antal analysfrågor. Resultatet presenteras 

med underrubriker, där frågeställningarna utgör grunden. Därefter följer en diskussion där upp-

satsens resultat diskuteras och analyseras i relation till varandra och tidigare forskning. 
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2. Tidigare forskning 
Nedan presenteras bakgrunden till uppsatsens samhällsvetenskapliga relevans och en översikt 

av det forskningsfält som uppsatsen syftar att bidra till. Kapitlet inleds med en redogörelse för 

ungdomars medie- och internetvanor. Därefter följer en redogörelse om källkritik och lärome-

delsforskning. 

 

2.1. Ungdomar, internet och media. 

I artikeln With Facebook, Blogs, and Fake News, Teen Reject Journalistic ”Objectivity” un-

dersöker Regina Marchi amerikanska high school-ungdomars attityder när och var de söker 

nyheter. Marchi förklarar att vissa forskare hävdar att ungdomar inte är intresserade av sam-

hället och nyheter för att de inte konsumerar nyheter i de traditionella medierna, som dagstid-

ningar, TV eller radio, medan andra forskare hävdar motsatsen.6 I Marchis studie framgår det 

att ungdomar anser att nyheter är viktigt, men de traditionella medierna upplevs som tråkiga. 

Ungdomarna får ofta nyheter från pålitliga vuxna som konsumerar traditionella nyhetsmedier, 

eller genom sociala nätverksplattformar som Facebook, Myspace, Youtube och olika bloggar, 

alternativt via ”pop-ups” från olika mailtjänster. Nyheterna från de sociala nätverken är främst 

av subjektiv karaktär som ungdomarnas vänner delat, men även nationella och internationella 

nyheter. De pålitliga vuxna och de sociala kontakterna på hemsidorna fungerar som en slags 

”nyhetsfilter” för ungdomarna, som menar att de får en större förståelse för nyheten då de kan 

ställa frågor och få svar i kommentarsfälten. Därefter sökte många ungdomar upp nyhetskällor 

online, exempelvis CNN.com, som ungdomarna upplever som mer informationsrika än tradit-

ionella nyhetsförmedlare, där de inte kan välja nyheter själva. På internet har de möjligheten att 

välja bort nyheter som inte intresserar dem.7 

 

Universitetslektorn Oscar Westlund har skrivit artikeln Journalistik och falska nyheter – en 

problematisering, där han problematiserar digitaliseringens möjligheter att vem som helst kan 

producera och publicera information. Westlund diskuterar ”falska nyheter”, men ställer även 

frågan vad ”sanna nyheter” och journalistik egentligen är. Enligt Westlund är det journalisti-

kens kunskapsbildande processer som utgör skillnaden mellan sanna och falska nyheter, men 

att gestaltningen av nyheter som produkter liknar varandra. Journalister kan i sitt arbete göra 

felaktigheter, men det innebär inte att nyheten är falsk. Falska nyheter förmedlar medvetet en 

                                                
6 Marchi. With Facebook, Blogs, and Fake News, Teens Reject Journalistic “Objectivity”, s. 246-247. 

7 Ibid. s. 250-252. 
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felaktig bild, eller gynnar vissa intressen.8 Westlund menar att då sanna och falska nyheter är 

så pass lika varandra, ställer det krav på medborgarnas kunskap om källkritik för att bedöma 

källornas trovärdighet. Särskilt då de exponeras för båda sorterna i sociala medier, där det inte 

alltid framgår vem avsändaren är. Att kunna bedöma information och kritiskt värdera mediein-

nehåll utifrån mediernas funktioner är därför viktigt, hävdar Westlund.9 Westlund förklarar att 

medie- och informationskunnighet är en färskvara. För att upprätthålla en god källkritisk för-

måga måste medborgarna lära sig hur de kan upptäcka och hantera falska nyheter. Vidare ar-

gumenterar Westlund för att samhället i stort behöver informeras om detta, samt att det krävs 

mycket av skolan för att göra detta.10  

 

Internetstiftelsen i Sverige publicerar årligen en rapport om svenskarnas internetanvändning för 

att bidra med kunskap om hur internet påverkar den svenska samhällsutvecklingen. I rapporten 

Svenskarna och internet 2017 finns kapitlet ”Barns digitala kompetens”, som baseras på en 

undersökning där 531 ungdomar i åldrarna 11–19 år har besvarat en enkät som behandlar frågor 

om källkritik. På frågan om hur viktigt internet är i studie- och vardagslivet, svarade 32 procent 

att det var viktigt, respektive 59 procent av gymnasieungdomarna att det är mycket viktigt i 

studielivet.11 Enligt rapporten har 83 procent av de tillfrågade gymnasieungdomarna fått in-

formation/utbildning om hur information på internet värderas och 98 procent av dessa har fått 

informationen från skolan.12 

 

2.2. Källkritik 

Nationalencyklopedin beskriver källkritik som en vetenskaplig metod som används av forskare 

inom humaniora och samhällskunskap, men även journalistiken. Källkritik används främst för 

att undersöka om en källas information är trovärdig, alltså om dess innehåll är sann eller falsk 

och därmed användbar för den fråga en vill ha svar på.13 Därefter följer de källkritiska princi-

perna som är författade av bland annat Torsten Thurén. 

                                                
8 Westlund, Oscar. Journalistik Och Falska Nyheter, s. 1–3 

9 Ibid, s. 3–4.  

10 Ibid, s. 5. 

11 Davidsson, Pamela, Thoresson, Anders och Internetstiftelsen I Sverige. Svenskarna Och Internet 2017: Undersökning Om Svenskarnas 

Internetvanor. Stockholm: IIS, 2017. s. 106 

12 Davidsson, Thoresson och Internetstiftelsen I Sverige. Svenskarna Och Internet 2017, s. 109–110. 
13 Nationalencyklopedin, Källkritik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/källkritik. (hämtad 2018-04-19) 
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I sin bok Källkritik beskriver Torsten Thurén källkritik som ”en uppsamling metodregler för att 

ta reda på vad som är sant – eller åtminstone sannolikt”14. Thurén förklarar att en källa är grun-

den till vår kunskap. Källor kan kategoriseras som muntliga - som intervjusvar och offentliga 

uttalanden, skriftliga - som dagböcker, protokoll, tidningar, eller materiella - som byggnader, 

krukskärvor etcetera. Källkritiken begränsas till människor och mänskliga aktiviteter och syftar 

till att besvara frågorna ”vad har hänt?” och ”hur har det gått till?”. Thurén lyfter fyra kriterier 

som källkritiken bygger på: 

• Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara.  
• Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna 

händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 
• Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat 

av en annan källa. En form av beroende är tradering – att en berättelse har gått i flera led, 
exempelvis när ett rykte sprids från mun till mun.  

• Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verk-
ligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen att för-
vränga verklighetsbilden.15 

 
Källkritik är alltså en metod för att bedöma trovärdigheten i informationen en källa, vilket 

kan göras utifrån ovanstående kriterier. Det är med utgångspunkt i dessa som uppsatsen 

tar avstamp. 

 

2.3. Skolinspektionen 

Skolinspektionens uppdrag är bland annat att granska kvaliteten i utbildningsverksamheten i 

förhållande till nationella riktlinjer. 2013 publicerades Undervisning i SO-ämnen år 7–9: 

Mycket kunskap men för lite kritiskt kunskapande, där bland annat högstadieelevers kunskap 

källkritik undersöktes på 25 skolor. Skolinspektionens granskning visar att ett kritiskt förhåll-

ningssätt ofta saknas i undervisningen och att eleverna kan uppleva källkritik som något som 

har ”bockats av”, antingen i ett annat ämne, eller i ett tidigare moment. Skolinspektionen beto-

nar vikten av att arbeta kontinuerligt med källkritik då det är en av de förmågor som bedöms i 

kunskapskraven och av den anledningen bör vara en integrerad del av undervisningen istället 

för ett enstaka moment. Vidare framkommer det att eleverna ofta saknar tydliga övningsupp-

gifter för att kunna tillämpa källkritik.16 Att det från politiskt håll anses viktigt med källkritik 

                                                
14 Thurén, Torsten. Källkritik. 3. uppl. Stockholm: Liber, 2013, s. 4. 

15 Thurén. Källkritik, s. 7–8. 

16 Skolinspektionen. Undervisning i SO-ämnen år 7–9, s. 8–9, 19. 
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är tydligt då Skolinspektionen 2018 gör en granskning av kvaliteten i undervisningen om käll-

kritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap. Resultatet av denna granskning pre-

senteras i oktober 2018.17 

 

2.4. Läromedelsforskning 

Historieprofessorn och didaktikern Niklas Ammert är redaktör för antologin Att spegla världen 

– läromedelsstudier i teori och praktik. Ammert beskriver hur läromedel utgör en stor del av 

elevernas möte med det ämnesmässiga stoffet i skolan. Läromedel definieras som det undervis-

ningsmaterial som används i skolundervisningen för att nå kunskapskraven, exempelvis läro-

böcker, artefakter, skönlitteratur och dylikt. Läroböcker är således en del i det vidare begreppet 

läromedel. Idag bedömer lärare läromedlens lämplighet, men fram till 1991 granskades samt-

liga läroböcker av staten för att säkerställa dess överensstämmelse med styrdokument, men 

även saklighet och objektivitet.18 I denna uppsats kommer fokus att ligga på läroboken som 

läromedel. 

 

I Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen: Grundskollärarens val, användning 

och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap från 2006 diskuterar Boel 

Englund lärobokens ställning. I rapporten framkommer att läroböcker har en stark ställning i 

Sverige. Englund hänvisar till Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (FSL):s enkätun-

dersökning, där färre än två procent av lärarna uppgav att de aldrig använder läroböcker, medan 

16 procent gör det sällan. 60 procent använder läroböcker regelbundet, 20 procent gör det näs-

tan varje lektion. Englund förklarar att det finns en skillnad mellan skolstadierna, samt lärarnas 

ålder, men hävdar att den är liten.19 Vidare framgår det att läroboken har en legitimerande 

funktion för lärarna. De anser att om de följer läroboken följer de även läroplanen, menar 

Englund.20 Englunds studie är förvisso 12 år gammal och FSL:s enkät är äldre än så, men det 

är troligt att läroboken, med viss felmarginal, har en fortsatt stark ställning i undervisningssitu-

ationen. 

 

                                                
17 Skolinspektionen. Undervisning om källkritik. Skolverket. 2018. https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitets-

granskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/undervisning-om-kallkritik/ (Hämtad 2018-04-09). 
18 Ammert, Niklas (red.). Att Spegla Världen: Läromedelsstudier I Teori Och Praktik. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 17–18. 

19 Skolverket. Läromedlens roll i undervisningen, s. 20 

20 Ibid, s. 25. 
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Cathrin Backman Löfgren har skrivit avhandlingen Att digitalisera det förflutna: En studie av 

gymnasieelevernas historiska tänkande. I studien undersöker hon bland annat elevers historiska 

tänkande i digitala lärmiljöer. Elevernas uppgift var att skapa digitala levnadsberättelser med 

bild och tal, där de skulle använda valfria källor för att skapa en berättelse om sitt liv.21 I ele-

vernas uppgift ingick det att använda källkritiskt korrekt uttolkade källor och analysera dessa. 

Backman Löfgren förklarar att eleverna använde begrepp som trovärdig, objektiv, subjektiv 

och äkthet i sina analyser av källorna, utan att ta hänsyn till vad de faktiskt innebär. Exempelvis 

skrev en elev att ”äktheten på Wikipedia inte alltid är att lita på”, så eleven ”kollade en del extra 

länkar”, utan att redovisa vilka andra källor som använts eller vilken information som eventuellt 

var bristfällig och hur eleven kom fram till det.22 Enligt Backman Löfgren använder många 

elever begrepp som ”sunt förnuft” i sin motivering av val av källor, utan att redovisa varför det 

var förnuftigt att använda källan.23 Det kan tolkas som att eleverna saknar förståelsen för inne-

börden av begreppen då de ska omsätta sina teoretiska kunskaper om källkritik i praktiken.  

 

Anita Norlund har i antologin Kritisk läsning av pedagogiska texter: Genus, etnicitet och kate-

goriseringar skrivit kapitlet ”Om kritisk läsning på gymnasiet”, där hon analyserar hur läro-

bokstexter gestaltar kritisk läsning för gymnasieelever och hur läroböckerna möter eleverna.24 

Norlunds undersökning gjordes då den tidigare läroplanen Lpf94 var gällande. Kritisk läsning 

ska inte likställas med källkritik, men Norlund tar upp vissa aspekter som är av relevans för 

denna undersökning. Norlund undersöker fem läromedel utgivna för kursen Svenska A på gym-

nasiet, där en lärobok är skriven för gymnasiet och Komvux, två mot yrkesförberedande pro-

gram och två mot studieförberedande program. Undersökningen är indelad i tre kategorier: 

Vilka kritiska verksamheter böckerna föreslår att eleverna ska aktivera sig med, relationen mel-

lan läroboksförfattare och eleven, samt hur läroboksförfattarna utformar sin bok.25 Resultatet 

visar att det finns stora skillnader mellan läroböckerna för de olika programmen, inte minst 

varifrån läroboksförfattarna hämtar influenser beroende på vilka elevgrupper de skriver mot. 

Författarna har olika föreställningar om eleverna och i de sammanhang som de förväntas delta 

som kritiska läsare. Detta, menar Norlund, är problematiskt för likvärdigheten i den svenska 

                                                
21 Backman Löfgren, Cathrin. Att Digitalisera Det Förflutna: En Studie Av Gymnasieelevers Historiska Tänkande. Lic.-avh., Lunds univer-

sitet, 2012. s.77–78. 

22 Backman Löfgren, Att Digitalisera Det Förflutna: En Studie Av Gymnasieelevers Historiska Tänkande, s. 144, 146. 
23 Ibid, s. 149. 

24 Norlund, Anita. Om kritisk läsning på gymnasiet. I Kritisk läsning av pedagogiska texter: Genus, etnicitet och andra kategoriseringar, 

Carlsson, Marie och von Brömssen, Kerstin (red.), s. 155–175. Lund: Studentlitteratur, 2011. s.156. 

25 Norlund. Om kritisk läsning på gymnasiet, s. 158, 157. 
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skolan.26 De kritiska aktiviteterna som läroböckerna förmedlar skiljer sig alltså beroende på 

vilken målgrupp läroböckerna har. Samtliga läroböcker betonar vikten av att vara kritisk, kon-

trollera, och granska information. De läroböcker som riktar sig mot studieförberedande elev-

grupper ska även kunna: dra slutsatser och fördjupa sig inom ett visst ämne, fundera över olika 

källor och nätsidors trovärdighet inför inlämningsarbete, samt veta att tryckta källor har större 

trovärdighet än internetkällor. De senare behöver därför jämföras med exempelvis uppslags-

verk eller facklitteratur. Läroböckerna riktade mot yrkesförberedande elevgrupper betonade 

kunskaper som att: (inte) ”lita på” information, lyssna, titta och se.27 

 

Jessica Siwe undersökte i sitt examensarbete hur två läroböcker i kursen svenska 1 behandlade 

mediekompetens, vilket behandlas i samhällskunskaps-, svensk-, engelsk-, historie-, och relig-

ionsämnet. Examensarbetet bygger vidare på Siwes c-uppsats med samma tema, där lärare på 

en skola intervjuades om mediekompetens och deras uppfattning om huruvida eleverna besatt 

kompetensen eller inte. Lärarna ansåg att elevernas mediekompetens var relativt låg, men att 

det överlag fanns en progression under studietiden. Vidare menade lärarna att det på grund av 

ämnesplanerna inte var möjligt att lägga mer tid på mediekompetens, då andra moment i kursen 

också måste beröras.28 Den del av Siwes examensarbete som är intressant för denna undersök-

ning gäller läroböckernas framställning av grundläggande källkritik.29 I den ena boken behand-

las källkritik i kapitlet som behandlar informationssökning under rubriken ”Kan jag lita på in-

ternet?”, men redogör inte för källkritik i förhållande till andra medier. För att bedöma källans 

trovärdighet finns ett frågebatteri som bland annat undersöker avsändaren och dess syfte, om 

informationen kan bekräftas från andra webbsidor, hur språket är och om det finns språkfel. 

Därefter följer två övningsuppgifter.30 Den andra boken behandlar källkritik i två kapitel, det 

ena behandlar medietexter och det andra informationssökning. Även i denna bok betonas vikten 

av ett kritiskt förhållningssätt till internet som källa, med kontrollfrågor för att ta reda på saker 

som: sidans författare och upphovsman, sidans syfte, om innehållet är allsidigt eller vinklat. 

                                                
26 Norlund. Om kritik läsning på gymnasiet, s. 173–175. 

27 Ibid, s. 159–162. 
28 Siwe, Jessica. Gymnasieskolans mediekompetens: En studie i hur ett urval läromedel behandlar mediekompetens i kursen svenska 1.Ex-

arb., Halmstad: Högskolan i Halmstad. 2012. s. 4. 

29 Siwe. Gymnasieskolans mediekompetens, s. 15. 

30 Ibid. s. 26. 
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Boken tar även upp hur eleverna kan vara källkritiska till nyhetstexter, bilder, filmer och re-

klam.31 Siwes slutsats är att den lärobok nummer två gav en bredare bild av medier och källkri-

tik, även utanför internet.32 

 

Daniel Sundelin undersökte i sitt examensarbete hur åtta läromedel i kursen Svenska 1 förhåller 

sig till Skolverkets kunskap om källkritik. Resultatet visar att samtliga läromedel betonar vikten 

av att vara kritisk mot källmaterialet, men endast tre beskriver det som en metod för att avgöra 

informationens trovärdighet. Ingen av dem beskriver de källkritiska principerna som beskrivits 

tidigare. Läromedlen beskriver att källor kan vara olika saker, TV-program, böcker, internetsi-

dor. Sundelin visar att det, med undantag för det digitala läromedlet Digilär Svenska 1, saknas 

en begreppsapparat för de källkritiska kriterierna. Samtliga läromedel hade någon slags fråge-

batteri som stöd åt eleverna för att kontrollera källans trovärdighet som kopplade till de källkri-

tiska principerna, där två av läromedlen saknade kopplingar till beroendekriteriet. Ett av läro-

medlen innehöll inte någon övning i källkritik, medan de andra hade åtminstone en. Dessa gick 

antingen ut på att analysera en tidningsartikel eller jämföra två internetsidor mot varandra.33 

 

Kapitlet tidigare forskning visar att ungdomar använder internet mycket. Det har även framgått 

att ungdomar har bristande kunskaper om källkritik. Majoriteten av eleverna får information 

om källkritik i skolan och att läroböcker har en central roll i undervisningen. De studier som 

finns om källkritik i läroböcker är examensarbeten skrivna av lärarstudenter mot svenskämnet, 

medan denna studie undersöker läroböcker i samhällskunskap. På grund av dess begränsningar, 

gällande tid och källmaterial, går det inte att generalisera resultaten från Siwes och Sundelins 

examensarbeten. Den här uppsatsens resultat kommer ändå att relateras till dessa, då annan 

forskning saknas inom samhällskunskapsämnet. 

  

                                                
31 Siwe. Gymnasieskolans mediekompetens, s .30–40. 
34 Ibid, s. 36, 39. 
33 Sundelin, Daniel. Vem? Vad? När? Varför? En studie av källkritik och kritisk granskning i olika läromedel för kursen svenska 1 på gym-

nasiet. Exarb., Umeå: Umeå universitet. 2017. s. 34, 35–38 
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3. Teori 
I teorikapitlet nedan redogörs för de teoretiska utgångspunkter som används inom ramen för 

uppsatsen 

 

Antologin Att spegla världen tar avstamp i didaktiskt perspektiv, vilket betyder att en analys av 

läroböcker görs med frågor kopplade till undervisning. Det innebär frågor som: vad förmedlar 

läroboken, hur framställs innehållet, varför ser stoffurvalet och framställningen ut som den gör. 

Ammert presenterar en didaktisk kommunikationskedja för att strukturera det didaktiska per-

spektivet. Kedjan utgår från en samhällelig, politisk och utbildningskontext och går via läro-

boksförfattare och förlag till skolans lärare och elever. Genom undervisning bearbetar och in-

ternaliserar elever innehållet och utvecklar kunskaper och färdigheter.” När eleverna deltar i 

samhällslivet är cirkeln sluten då de utgör en del av den samhälleliga kontext som var kommu-

nikationskedjans utgångspunkt.34 Ammert förklarar att det går att analysera läroboken som en 

process, som en struktur och som en funktion. Denna uppsats kommer att utgå från det struktu-

rella och funktionella perspektivet. När läroböcker studeras ur ett strukturellt perspektiv under-

söks vad som påverkat lärobokens tillkomst och utformning i ett givet ögonblick, i en struktur. 

Det finns en rad strukturella faktorer som enligt teorin påverkar läroboken, exempelvis styrdo-

kument, politiskt klimat, vetenskapliga rön och paradigm. Ammert förklarar att det är svårt att 

fastslå vilken förklaringsgrad de olika faktorerna har på läroböckerna, då strukturen förändras 

över tid.35 Vidare presenterar Ammert en hypotes enligt vilken det in- och utrikespolitiska kli-

matet påverkar samhällsdebatten. Samhällsdebatten styr i sin tur den politiska dagordningen, 

som resulterar i styrdokument som läroplaner och kursplaner. Skolans uppgift är att följa läro-

planens krav och av den anledningen är läroboksförlagen angelägna att boken följer läropla-

nen.36 

 

Det funktionella perspektivet innebär en undersökning av det innehåll lärobokens förmedlar till 

läsaren. Det kan handla om att stimulera elever att utveckla kunskaper om ett komplext ämne-

sinnehåll eller andra färdigheter, och i förlängningen vad eleverna kan uppnå med hjälp av 

läroboken. Funktionen kan i sin tur betraktas på tre olika sätt. Den första funktionen handlar 

om hur böcker väljs och används. Den andra funktionen behandlar böckernas innehåll och de 

                                                
34 Ammert, Niklas (red.). Att Spegla Världen: Läromedelsstudier I Teori Och Praktik. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 18–19. 

35 Ammert, Niklas. Om läroböcker och studiet av dem. I Att Spegla Världen: Läromedelsstudier I Teori Och Praktik. Ammert, Niklas (red.). 

25–38. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 28-30. 

36 Ammert. Om läroböcker och studiet av dem, s. 30–31. 
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perspektiv som förmedlas till eleverna. Den tredje funktionen handlar om hur eleverna upplever 

lärobokens innehåll och perspektiv.37 I uppsatsen kommer den andra funktionen, läroböckernas 

innehåll och perspektiv, att studeras.  

 

Läromedelsteorin används i undersökningen som ett analysverktyg när uppsatsens resultat ana-

lyseras och diskuteras. Det Skolverket angivit i styrdokument om undervisning i källkritik be-

traktas som ett exempel på det strukturella perspektivet, då staten angivit källkritisk förmåga 

som viktig. Hur detta kommer till uttryck i läroböckerna, vilka verktyg och möjligheter de ger 

eleverna att utveckla sina källkritiska förmågor, görs utifrån det funktionella perspektivet.  

                                                
37 Ammert. Om läroböcker och studiet av dem, s. 33, 34, 35, 37. 
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4. Material och metod 

4.1. Material 

Nedan kommer det utvalda källmaterialet att presenteras. Därefter följer en materialdiskussion 

i vilken urvalet motiveras och diskuteras.  

 

Källmaterialet till denna uppsats består av ett antal läromedel från olika förlag. Dessa är: 

- Zigma: Samhällskunskap, kurserna 1, 2 och 3, skriven av Bengt-Arne Bengtsson. Utgi-

ven av Liber, tionde upplagan, tryckt år 2017.  648 sidor. 

- Reflex: 123, Samhällskunskap för gymnasieskolan, skriven av Hans Almgren, Anna Fu-

revik, Stefan Höjelid och Erik Nilsson. Utgiven av Gleerups, andra upplagan, tryckt år 

2017. 495 sidor. 

- Forum: Samhällskunskap 123, skriven av Krister Brolin och Lars Nohagen. Utgiven 

Sanoma utbildning, tredje upplagan, tryckt år 2017. 598 sidor. 

  

4.1.2. Materialdiskussion 

De valda läroböckerna är utgivna efter att den nya läroplanen för gymnasieskolan, GY11, ut-

kom 2011. Urvalet grundar sig i att läroböckerna är utgivna av väletablerade läromedelsförlag, 

vilket syftar till att ge undersökningen en bredd. Liber grundades år 1897 och är idag Sveriges 

största läromedelsföretag som riktar sig till hela utbildningsväsendet.38 Gleerups grundades år 

1826 och har sedan dess givit ut böcker inom teologi, språkvetenskap och skolböcker. Sedan 

1990-talet har sortimentet breddats till att omfatta tryckta och digitala läromedel för grundskola, 

gymnasium och högskola.39 Sanoma utbildning startade 1993 som en del av det finska medie-

företaget Sanoma, med rötter från 1800-talet.40 Samtliga läroboksförfattare menar att läroböck-

erna antingen kan läsas pärm till pärm, eller i valfri ordning.41 

 

Ett annat kriterium i urvalsprocessen är ifall läroboken utkommit i flera upplagor, vilket innebär 

att boken blivit tryckt igen och/eller bearbetats, något som kan indikera att boken är efterfrågad 

                                                
38 Liber. Om Liber. 2018. https://www.liber.se/GlobalNavigation/Om-Liber/ (hämtad 2018-04-10). 

39 Gleerups. Om Gleerups. 2018. https://www.gleerups.se/om-gleerups (hämtad 2018-04-10). 

40 Sanoma utbildning. Om oss. 2018. https://www.sanomautbildning.se/Om-oss/ (hämtad 2018-04-10). Sanoma. Om oss: Om Sanoma ut-

bildning. 2018. https://www.sanomautbildning.se/Om-oss/Om-Sanoma-Utbildning/ (hämtad 2018-04-10). 

41 Bengtsson, Bengt-Arne. Zigma: Samhällskunskap: Kurserna 1, 2 Och 3, 10. uppl. Stockholm: Liber. 2017. 

Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan och Nilsson, Erik. Reflex. 123, Samhällskunskap För Gymnasieskolan. 2. uppl. Malmö: 

Gleerups, 2017, s. 5.  

Brolin, Krister och Nohagen, Lars. Forum: Samhällskunskap 123. 3. uppl. Stockholm: Sanoma Utbildning, 2017, s. 17. 
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och används av många skolor. Zigma: Samhällskunskap kurserna 1, 2 och 3 har utgivits tio 

gånger, den första år 1994 under namnet ZIGMA: ABC kurserna anpassad för dåvarande läro-

plan (Lpf94). Reflex: 123, Samhällskunskap för gymnasieskolan utgavs första gången 2012 och 

den andra 2017, dock utkom Reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan ABC 1995, med en 

andra upplaga 2003, anpassade för Lpf 94. Forum: Samhällskunskap 123 har utgivits tre 

gånger, 2007, 2011 och 2017.  

 

Kriterierna syftar till att ge studien en möjlighet att öka generaliserbarheten i läroböckernas 

innehåll, då de utvalda förlagen i första hand ger ut läroböcker. Att läroböckerna är tryckta i 

flera upplagor kan, som tidigare nämnt, tyda på att de har en hög efterfrågan från skolor och att 

lärare anser att de är användbara. Det är dock svårt att generalisera hela läroboksmarknaden 

utifrån detta urval, då det är en öppen marknad med flera förlag som inte tas upp i denna stu-

die.42 Utöver läroböcker ger många förlag även ut digitala läromedel, vilka inte heller tas med 

i uppsatsen, då syftet är att undersöka läroböcker. Förlagen utger även läroböcker skrivna av 

andra författare för samma kurser, vilka inte är med i uppsatsen. Detta kan utgöra ett problem 

för den externa validiteten.43 I kapitlet tidigare forskning framkom det att läroboken har en 

alltjämt stark ställning i undervisningssituationer. Det finns forskare som anser att det går att 

skapa ”måttliga” generaliseringar, där olika aspekter som undersökningen behandlar går att se 

som exempel på en bredare uppsättning av identifierbara drag.44 

 
De valda läroböckerna är samlingsböcker för alla tre samhällskurser, medan uppsatsen under-

söker läroböcker i Samhällskunskap 1b. Detta bör inte utgöra något problem då källkritik ska 

behandlas i samtliga kurser.  

                                                
42 Bryman, Alan, och Nilsson, Björn. Samhällsvetenskapliga Metoder, 2.  uppl. Malmö: Liber, 2011. s.369. 

43 Bryman och Nilsson. Samhällsvetenskapliga Metoder, s.352. 

44 Ibid, s.369. 
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4.2. Metod 

I det här avsnittet presenteras valet av uppsatsens metod, därefter följer en diskussion om me-

toden.  

 

4.2.1. Brukstextanalys 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer en kvalitativ metod att användas, genom en textanalys 

för att undersöka hur läromedlen framställer källkritik utifrån det strukturella och funktionella 

perspektivet som beskrivits tidigare. Metoden i uppsatsen har även komparativa inslag, då even-

tuella likheter och skillnader mellan läroböckerna kommer att analyseras och diskuteras.  

 

Lennart Hellspong, forskare i svenska och retorik, har skrivit boken Metoder för brukstexta-

nalys, vilken textanalysen utgår från. Hellspong förklarar att brukstexter är texter med prak-

tiska eller teoretiska syften, något som skiljer dem från estetiska texter som lyrik eller skönlit-

teratur.  Om läsaren reflekterar över hur en text är skriven, hur den används och hur den upp-

fattas görs en textgranskning, enligt Hellspong. Vidare förklarar Hellspong att läsaren kan un-

dersöka en brukstext i ett visst syfte, exempelvis hur väl den fyller sin funktion, hur läsbar den 

är, hur den är skriven för att vi ska tro den etcetera. Genom att ställa frågor till texten kan ana-

lysen bli mer systematisk. Hellspong presenterar ett antal specialanalyser, stilanalys, struktu-

rell analys, argumentationsanalys, funktionell analys med flera. Vidare förklarar Hellspong att 

läsaren kan välja att blanda frågorna i sin analys.45 Detta operationaliseras i uppsatsen genom 

att formulera analysfrågor från metoderna strukturell-, funktionell- och läsbarhetsanalys. I den 

strukturella analysen undersöks lärobokstextens språkliga innehållsliga och sociala struktur 

mot bakgrund av dess kontext.46 Den funktionella analysen undersöker lärobokstextens funkt-

ioner, dess samband med varandra och hur texten stödjer dem i sitt sammanhang, det vill säga 

hur framställningen samspelar med eleverna i lärsituationen.47 Läsbarhetsanalysen syftar till 

att bedöma hur tillgänglig lärobokstexten är för läsaren, i detta fall eleverna, med vissa mål, 

samt vilka krav som ställs på läsarens förkunskaper.48  

 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har med utgångspunkt i Hellspongs bok 

analysfrågor formulerats enligt följande sammanställning:  

                                                
45 Hellspong, Lennart. Metoder För Brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur, 2001.s.14. 

46 Hellspong. Metoder För Brukstextanalys, s. 61. 

47 Ibid, s. 83. 

48 Ibid, s. 86. 
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Vilka riktlinjer och rekommendationer för undervisning i källkritik anger Skolverket i 

till exempel styrdokument? 

Frågeställningen operationaliseras genom att ställa följande frågor till texten: 

- Har Skolverkets riktlinjer någon övergripande funktion, som att informera om något, ge 

en instruktion eller uppmana till något? Hur samverkar dessa?  

- Är abstraktionsnivån lämplig för läsbarheten eller är den för hög? 

- I vilka situationer kommer texten till användning? Skiljer de sig mycket från varandra? 

Är texten utformad för alla lägen där den faktiskt används eller bara för vissa?49 

 

I vilket sammanhang presenterar läroböckerna källkritik? 

Frågeställningen operationaliseras genom att ställa följande frågor till texten: 

- Utgör källkritik ett makrotema i läroböckerna, med placering i rubrik och/eller stort ut-

rymme, eller utgör källkritik ett mikrotema i relation till något annat makrotema?50 

 

Hur definieras och förklaras källkritik i läroböckerna? 

Frågeställningen operationaliseras genom att ställa följande frågor till texten: 

- I vilka situationer kan texten om källkritik komma till användning, samtliga situationer 

eller bara för vissa? Är texten informerande, uppmanande eller instruerande? 

- Är abstraktionsnivån lämplig för läsbarheten eller är den för hög? Finns det konkretise-

rande grepp, som berättelser, exempel, liknelser eller bilder för att underlätta förståelsen 

för eleverna?51 

 

Vilka arbetssätt förmedlar läroböckerna att eleverna ska använda? 

Frågeställningen operationaliseras genom att ställa följande frågor till texten: 

- Har texten någon övergripande funktion som att informera, instruera eller uppmana till 

något? 

- Vilka slags arbetssätt föreslår läroboken? För alla lägen där den faktiskt används eller 

bara för vissa? Har texten rätt perspektiv för målgruppen och läsmålet? Svarar det mot 

                                                
49 Hellspong. Metoder För Brukstextanalys, s. 66, 89, 83 
50 Ibid, s.64 

51 Ibid, s. 66, 89 
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läsarnas erfarenheter och intressen? Är det vänt mot sidor av ämnet som angår dem? 

Underlättar det för dem att tillämpa informationen?52 

 

I syfte att identifiera vilken plats och under vilket tema källkritik förekommer i läroböckerna 

kommer läroböckernas register att läsas igenom. Undersökningen är därmed avgränsad till ex-

plicita teman. Läroböckerna är upplagda på lite olika sätt. Två har ett mindre antal block med 

övergripande teman och underliggande kapitel, medan ett endast har kapitel med ett flertal un-

derkapitel. Av den anledningen kommer en egen indelning att göras, där det övergripande temat 

som källkritik berörs presenteras. Källkritik kan tas upp i sammanhang som inte är av relevans 

för undersökningen, exempelvis då begreppet endast nämns utan en beskrivning av vad meto-

den är eller när den kommer till användning och inkluderas då inte i undersökningen. I resultatet 

kommer läroböckerna presenteras var för sig, med frågeställningarna som underrubriker för 

tydlighetens skull. 

 

4.2.2. Metoddiskussion 

Studiens syfte är att analysera hur källkritik i läroböcker förmedlas, vilket gör att kvalitativ 

metod är lämplig för denna undersökning. Kvalitativ forskning är överlag mer inriktad på ana-

lys av texter och ord än statistik och siffror.53 Inom kvantitativ forskning är begrepp som relia-

bilitet och validitet centrala för redovisningen av hur säkra mätningar i undersökningen är. Ef-

tersom kvalitativ forskning sällan har med mätningar är forskare oense huruvida dessa begrepp 

är relevanta för kvalitativ forskning. Vissa forskare använder begreppen, men anpassar dem 

något för att kunna mäta sin egen forskning. Andra använder begrepp som tillförlitlighet och 

äkthet, då de anser att kvalitativa studier ska bedömas utifrån egna kriterier. Tillförlitligheten 

uppvisas genom att utförligt beskriva hur studien har genomförts, motivera val av teori och 

metod, vilka beslut som fattats i analysen, för att göra den så trovärdig som möjligt. Äkthets-

kriteriet syftar till att ge en rättvis bild av det som har undersökts.54 Analysfrågorna är formu-

lerade för att operationalisera uppsatsens frågeställningar, som i sin tur är förankrade i den läro-

medelsteori som undersökningen är baserad på. Det vill säga att strukturen i samhället påverkar 

läromedlets innehåll, samt den funktion läroboken fyller för läsaren. Användandet av analys-

frågor syftar till att säkra uppsatsens reliabilitet och validitet. Då kvalitativa undersökningar 

ofta bygger på subjektiva tolkningar är det inte säkert att någon annan skulle nå samma resultat 

                                                
52 Hellspong. Metoder För Brukstextanalys, s. 66, 89 

53 Bryman och Nilsson. Samhällsvetenskapliga Metoder, s. 340. 

54 Ibid, s. 350-357.  
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med samma metod, men genom användandet av analysfrågor är förhoppningen att subjektivi-

teten minskar. 

5. Resultat 
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Skolverkets direktiv inleder kapitlet, där-

efter presenteras läroböckerna var för sig med underrubrikerna ”Sammanhang”, ”Definition 

och förklaring” och ”Arbetssätt”. 

 

5.1. Skolverkets direktiv 

5.1.1. Styrdokument 

Vikten av källkritik benämns i såväl den allmänna läroplanen för Gymnasieskolan (GY11), som 

i samhällskunskapsämnets syftesbeskrivning och de respektive kurserna som ämnet omfattar.55 

I samhällskunskapsämnets syftesbeskrivning framgår det att: 

 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en 

förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen bidra till 

att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska där-

för ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera 

information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen56. 

 

Detta specificeras ytterligare i det centrala innehållet för Samhällskunskap 1 b där undervis-

ningen ska behandla: 

 
Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier och modeller i samband med undersökningar av samhälls-

frågor och samhällsförhållanden. […] Exempel på metoder för att bearbeta information är […] käll-

kritik. […] Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka 

människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka57. 

 

Det går att konstatera att Skolverket anser ett kritiskt förhållningssätt som nödvändigt för att 

kunna söka, granska, tolka, värdera och strukturera information som eleverna möter som med-

borgare i informationssamhället, för att kunna dra slutsatser från informationen.  

                                                
55 Skolverket. Läroplan, Examensmål Och Gymnasiegemensamma ämnen För Gymnasieskola 2011, s.9–10, 143, 150, 151.  

56 Ibid, s. 143. 

57 Ibid, s. 150. 
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Den övergripande funktionen för styrdokumenten från Skolverket är att informera och instruera 

lärarna och eleverna vilket innehåll som ska behandlas under kursen. Det framgår inte hur in-

nehållet ska förmedlas. Abstraktionsnivån på texten är relativt hög, även om vissa specifikat-

ioner av exempelvis samhällsvetenskapliga metoder görs i förklarande syfte. Texten kan antas 

komma till användning då lärare planerar undervisningen för terminen och/eller vid planering 

av specifika moment, samt då lärarna går igenom kursen med eleverna. Vid det senare tillfället 

är det oklart ifall eleverna, utan ytterligare förklaringar från läraren, förstår innebörden av in-

nehållet. 

 

5.1.2. Skolverkets rekommendationer 

Skolverket anser, som tidigare framkommit, att förmågan att söka, granska, tolka och värdera 

information är en nödvändighet för såväl studier som för medborgare i ett informationssam-

hälle. Med bakgrund av detta har Skolverket skapat ett läromaterial på sin hemsida, ”Guide för 

källkritik”, som lärare kan ge sina elever som stöd i skolarbetet.58  I guiden finns även använd-

bara länkar. Guiden inleds med en förklaring av metoden och innehåller följande rubriker: 

”Olika typer av källor”, ”Avsändare och budskap”, ”Vem står bakom källan?”, ”Är källan 

äkta?”, ”Vilket budskap har källan?”, ”Hur ser källan ut?”, ”När tillkom källan?”, ”Går bilden 

att lita på?”, ”Går källan att använda?”. Den kunskap och arbetssätt som Skolverket förmedlar 

om arbete med källkritik kan summeras på följande sätt: 

• Det finns olika typer av källor, de kan vara skriftliga, muntliga och materiella och kan 

förmedlas genom olika medieformat. Skillnaden mellan första- och andrahandskällor defi-

nieras. 

• Undersök vem som står bakom källan genom att ta reda på vem som har skrivit och/eller 

publicerat källan. Är källan äkta, är den det den utger sig för att vara, eller är den förfals-

kad/manipulerad? 

• Undersök vilket budskap källan förmedlar. Är källan tendentiös eller vinklad? Granska in-

nehållet för att ta reda på om det rör sig om fakta, åsikter, reklam eller underhållning.  

• Kontrollera vad andra källor säger i ämnet, tänk på att de kan vara beroende av varandra. 

Informationen kan komma från samma förstahandskälla. 

• Källans utseende är av betydelse. Är det lätt att få en överblick av innehållet? Finns det 

källhänvisningar? En slarvigt skriven text kan tyda på bristande källkritik. 

                                                
58 Skolverket. Guide för källkritik. Skolverket, 2017. https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkri-

tik/guide-for-kallkritik-1.251678 (hämtad 2018-04-06). 

.  
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• Ta reda på när källan producerades/publicerades, extra viktigt när dagsaktuella uppgifter 

efterfrågas. 

• Alla källor går att använda, hur det görs beror på vilka frågor som ställs till materialet.59 

 

I ”Guide för källkritik” informeras läsaren om vad källkritik är och instrueras även till hur de 

kan tillämpa det. Textens abstraktionsnivå är lämplig för eleverna, som utgör målgruppen och 

innehållet förmedlas på ett sätt som är användbart i såväl skolsammanhang som i vardagssitu-

ationer. Dessa punkter motsvarar Thuréns källkritiska kriterier som redogjorts för tidigare i 

uppsatsen, det vill säga äkthets-, beroende-, tendens- och tids-kriteriet. 

 
5.2. Zigma. Samhällskunskap kurserna 1,2 och 3. 

5.2.1. Sammanhang 

Läroboken är indelad i tio block med övergripande teman och 63 underliggande kapitel. 

Blocken utgör makrotema för de områden som behandlas och kapitlen utgör mikroteman för 

desamma. Samtidigt utgör kapitlen mikroteman för det som behandlas inom respektive kapi-

tel. Källkritik nämns i tre av blocken, dessa är ”Att studera samhällskunskap”, ”Kommunikat-

ion och påverkan”, samt ”Att tänka och arbeta på ett vetenskapligt sätt”. Blocket ”Att studera 

samhällskunskap” är 25 sidor långt med kapitel som går igenom hur eleverna ska arbeta för 

att få kunskaper om samhället. Det innefattar bland annat att göra gruppindelningar, tolka och 

rita diagram, samt att vara källkritisk.60 Det sju sidor långa kapitlet ”att vara källkritisk” utgör 

ett mikrotema till blockets makrotema, men är makrotema för avsnittet. 

 

Källkritik tas även upp i blocket ”Kommunikation och påverkan” som är 45 sidor långt. Ele-

verna får lära sig vad kommunikation innebär, hur påverkan kan ske direkt och indirekt, vad 

massmedier- och mottagare är, lagar och ramar för massmedier, samt massmedierna i inform-

ationssamhället. Källkritik utgör ett mikrotema i kapitlet ”Massmedier – en massa mottagare” 

under rubriken ”Sociala medier”.61 

 

Slutligen behandlas källkritik i blocket ”Att tänka och arbeta på ett vetenskapligt sätt”. I 

blocket får eleverna lära sig hur vetenskap, forskning och kunskap hör ihop, hur forsknings-

                                                
59 Skolverket. Guide för källkritik. 

60 Bengtsson. Zigma, s. 2–28, 22–28. 

61 Ibid, s. 29–74, 64. 
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processen ser ut och vikten av objektivitet. I kapitlet ”Forskningsprocessen – fyra olika ar-

betsmoment utgör källkritik ett makrotema under rubriken ”Fyra källkritiska kriterier”, där två 

sidor behandlar metoden.62 

 
5.2.2. Definition och förklaring 

Kapitlet ”Att vara källkritisk” inleds med en motivering till varför eleven bör vara källkritisk. 

Samhällskunskapsämnet är komplext och då människor uppfattar verkligheten på olika sätt kan 

konflikter lätt uppstå då åsikt står mot åsikt. Källkritik är en metod som innebär att kritiskt 

granska sanningshalten i information. Därefter görs en distinktion mellan påståenden och vär-

deringar. Ett påstående är ett omdöme som antingen är sant eller falskt, exempelvis att det är 

20 grader varmt, vilket går att kontrollera med hjälp av termometer. Påståenden ger kunskap 

om de är sanna, medan värderingar snarare är uttryck för känslor och åsikter, vilka inte går att 

bevisa sannolikheten i.63 Enligt läroboken är påståenden och värderingar ofta tätt sammanflä-

tade och exemplifierar det med ordpar som har liknande innebörd, men olika värderingar, ex-

empelvis sparsam – snål. En bildserieruta visar läsaren hur olika tre personer kan uppfatta en 

mystisk man, för att illustrera vikten av att vara kritisk mot ögonvittnen.64 Läroboken menar att 

konflikter kan undvikas om man lär sig att skilja på påståenden och värderingar.  Dessutom kan 

inställningen till oliktänkande, men även till sig själv påverkas.65 Läroboken hänvisar inte till 

avsnittet ”Forskningsprocessen – fyra olika arbetsmoment”, där resonemanget om källkritik 

utvecklas vidare. 

 

Källkritik nämns även under rubriken ”Sociala medier”. I de sociala medierna styr användarna 

innehåll och spridning. Författaren uppmanar därför eleverna att använda sociala medier med 

omdöme i skolans värld, särskilt när det kommer till att vara källkritisk.66 Under kapitlet 

”Forskningsprocessen – fyra olika arbetsmoment” förklarar läroboken hur forskningsprocessen 

går till. Olika typer av källor presenteras, böcker, tidningar, internetkällor, samt ljud- och me-

dieband. Därefter redogörs och förklaras Thuréns källkritiska kriterier; äkthets-, beroende-, ten-

dens- och tidskriteriet med olika exempel. Läroboken förklarar även skillnaden mellan första- 

och andrahandskällor och att de tidigare är att föredra.67  

                                                
62 Bengtsson. Zigma, s. 593–633, 608, 612, 626–628. 

63 Ibid, s. 22–24. 

64 Ibid, s. 24–25. 

65 Ibid, s. 28. 

66 Ibid, s. 64. 
67 Ibid, s. 626–627. 
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5.2.3. Arbetssätt 

Läroboken innehåller inga specifika instruktioner för hur eleverna bör arbeta med källkritik, i 

form av frågor som eleverna kan använda när de ska bedöma källans trovärdighet. Under rubri-

ken ”fyra källkritiska kriterier” finns dock vissa implicita instruktioner till eleverna. I samband 

med äkthetskriteriet instruerarar läroboken eleven att kontrollera uppgifterna en källa ger mot 

en annan källa om det finns anledning att misstro den. Om eleverna använder en tendentiös 

källa bör de komplettera med en källa av motsatt tendens. Det framgår dock inte hur eleverna 

ska undersöka ifall källan är tendentiös, även om politiska partiprogram lyfts som exempel. I 

övrigt uppmanas eleven vara misstänksam och uppmärksam mot sina källor, inte minst om den 

är partisk.68 Zigma innehåller inte några övningsuppgifter för eleverna, däremot hänvisar läro-

boken till förlagets hemsida för instuderingsfrågor. 

 

5.3. Reflex 123: Samhällskunskap för gymnasieskolan. 

5.3.1. Sammanhang 

Läroboken är uppdelad i 22 kapitel där varje kapitel utgör ett makrotema. Kapitlen innehåller i 

sin tur mikroteman som markeras med rubriker, vilka utgör ett makrotema för det innehåll ru-

briken behandlar. Varje kapitel avslutas med ett praktiskt exempel, ett case, för att visa proble-

matiken inom området. Källkritik behandlas i det första kapitlet ”Att studera samhällskunskap”, 

som är nio sidor långt. Innehållet i kapitlet ska lära eleverna att arbeta vetenskapligt, som att 

formulera frågeställningar, välja material och metod, använda källkritik och göra bearbetningar 

och analyser. Källkritik utgör ett makrotema, där metoden behandlas på två sidor. Källkritik 

behandlas även i caset ”kan man lita på internet?”.69 

 

5.3.2. Definition och förklaring 

Enligt läroboken ska elevens arbete i samhällskunskapsämnet präglas av källkritik, det vill säga 

kritisk granskning av allt material som används som källor. Därefter ges exempel på skriftliga, 

muntliga och digitala källor. Primär- och sekundärkällor nämns inte. För att kritiskt pröva en 

källa behöver man undersöka vem som är upphov till den och ifall källan är tendentiös, menar 

läroboken, och förklarar vad det innebär. Även vid intervjuundersökningar måste eleven tänka 

källkritiskt, särskilt om intervjupersonen berättar om något som hände för länge sedan. Källor 

                                                
68 Bengtsson. Zigma, s. 626–627. 

69 Almgren, Furevik, Höjelid och Nilsson. Reflex, s. 12–21. 
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kan även vara beroende av varandra. Läroboken har fetstilat orden upphov, tendentiös och be-

roende är fetmarkerade i texten för att visa dess betydelse. I en faktaruta problematiseras 

material från internet, där det kan vara svårt att se vem som ligger bakom källan. Läroboken 

informerar även hur eleverna kan analysera en text, vilket exemplifieras med tidningsartiklar 

och en skillnad görs mellan nyhets- och åsiktsjournalistik.70 I caset ”Kan man lita på internet” 

får eleverna veta vad en filterbubbla är och vilka konsekvenser det kan få för informationssök-

ningen. Eleverna får även information om nättroll och att mycket falsk information cirkulerar 

genom falska hemsidor, bloggar och twitterkonton. Av den anledningen är det extra viktigt med 

källkritik när internetkällor används.71 Lärobokens budskap ligger primärt på källkritik i sam-

band med skolarbete, snarare än något eleverna alltid ska tänka på/använda. 

 

5.3.3. Arbetssätt 

I faktarutan ”källkritik på internet” på sida 17 refererar författarna till Nationalencyklopedins 

lathund för källkritik med frågor som eleverna kan ställa till en internetkälla för att granska dess 

relevans: 
1. Vem ligger bakom webbsidan? Myndighet, organisation, privatperson, företag? Är det en 

person som kan ämnet? 
2. Varför är hemsidan gjord? Informera, luras, sälja, underhålla eller propagera? 
3. Hur ser webbsidan ut? Seriös text, datum, kontaktperson, fungerande länkar? 
4. Finns det några källhänvisningar? 
5. Är det fakta, förklaringar eller åsikter som presenteras?72 

Ovanstående punkter går att koppla till vissa av Thuréns källkritiska kriterier, även om 

det inte uttrycks explicit. Vem som ligger bakom webbsidan och dess utseende, samt 

källhänvisningar kan kopplas till äkthetskriteriet. Anledningen till att hemsidan är gjord, 

samt att undersöka vad som faktiskt presenteras går att härleda till tendenskriteriet. Datum 

för webbsidan går att kan förstås som tidskriteriet. Punkterna stämmer överens med Skol-

verkets direktiv.  

 

På sida 19 finns en annan faktaruta som beskriver arbetsgången för ett vetenskapligt ar-

bete i fem steg. Det tredje steget handlar om att välja källor och vara källkritisk. Eleven 

ska då fråga vem som är upphov till källan, om källan är tendentiös, om den är beroende, 

                                                
70 Almgren, Furevik, Höjelid och Nilsson. Reflex, s. 16–18. 

71 Ibid, s. 21. 

72 Ibid, s. 17. 
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samt om den är gammal.73 I faktarutan nämns tre av Thuréns källkritiska kriterier. De är 

inte insatta i någon kontext, men på föregående sidor har begreppens innebörd redovisats. 

 

I caset ”Kan man lita på internet” refererar författarna till två internetsidor, den ena publicerar 

falska nyheter, den andra svartmålar Martin Luther King. Till caset finns fyra frågor för ele-

verna att diskutera: 
1. Resonera om vilka fördelar och nackdelar informationssökning på internet kan ha. 

2. Kan man lita på Wikipedia? Resonera om fördelar och nackdelar med Wikipedia. 

3. Granska www.martinlutherking.org med hjälp av faktarutan på s.17. 

4. Ge exempel på nyheter i www.theonion.com som verkar trovärdiga och skulle kunna lura 

folk.74 

Samtliga uppgifter är relevanta för kursen Samhällskunskap 1b. Sett till elevernas möjlighet att 

arbeta med källkritik är diskussionsfråga tre mest anpassad för källkritik de därigenom får be-

arbeta informationen de tidigare tillförskansat sig i kapitlet. Övningen är riktad till källkritik på 

internet, vilket är rimligt med tanke på casets namn och att många elever använder internet för 

att hitta källor och därmed svarar mot deras erfarenheter. Genom att granska två hemsidor med 

hjälp av nationalencyklopedins lathund får eleverna möjlighet att omsätta sina teoretiska kun-

skaper i praktiken. I övrigt saknar boken övningar mot andra källor än internet, vilket i sig inte 

behöver utgöra något problem. Frågorna eleverna ska använda kan appliceras på andra källor 

med vissa modifieringar, detta är dock inget som framgår i läroboken. 

 

5.4. Forum: Samhällskunskap 123. 

5.4.1. Sammanhang 

Läroboken är uppdelad i fem block som utgör makroteman, med fyra underliggande kapitel 

som utgör mikroteman till blocken. Vidare innehåller kapitlen huvudrubriker som utgör 

mikroteman till kapitlet, men makroteman i förhållande till det de behandlar. I slutet av varje 

kapitel finns det sammanfattningar och uppgifter. Källkritik behandlas under blocket ”Påver-

kan och medier” i kapitlet ”Kommunikationens grunder”, som är 14 sidor långt. Kapitlet lär 

eleverna om kommunikation och masskommunikation, samt källkritik av medierna. Källkritik 

av medierna utgör ett mikrotema i förhållande till blocket, men makrotema i brödtexten på två 

                                                
73 Almgren, Furevik, Höjelid och Nilsson. Reflex, s. 19. 

74 Ibid, s. 21. 
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sidor.75 Under blocket ”Samhällsvetenskap” är källkritik en del av kapitlet ”Att studera sam-

hället”. Kapitlet ger eleverna verktyg för att förstå och analysera samhället ur ett vetenskapligt 

perspektiv. Under rubriken ”källkritisk analys” behandlas metoden på tre sidor. Källkritiken 

utgör ett makrotema i brödtexten, men mikrotema i förhållande till kapitlets övergripande 

tema.76 

5.4.2. Definition och förklaring 

Rubriken ”Källkritik av medierna” inleds med en faktaruta om den källkritiska grundfrågan 

”Vem säger vad till vem och i vilket syfte?”77. Läsaren får därefter veta att massmedier påverkar 

oss dagligen och att det av den anledningen är viktigt att förhålla sig kritiskt mot dem. För ett 

djupare resonemang om ett kritiskt förhållningssätt mot olika källor hänvisar läroboken till 

blocket ”Samhällsvetenskap”, sidorna 519–521. Läroboken tar sedan upp begrepp som fakta-

resistens, ”post truth world ”och ”fake news”. De förra innebär att politiker och opinionsbildare 

hävdar saker som talar emot fakta, ofta med stark känslokoppling, fake news innebär att lögner 

presenteras som sanningar. Författarna skriver att de flesta av oss inte tror på allt som tidningar, 

etermedia och sociala medier förmedlar. De uppmanar även eleverna att vara kritiska mot ny-

heter på TV eller i tidningar, då det inte går att veta vilka journalistiska avvägningar eller vink-

lingar som gjordes innan nyheten publicerades.78 

 

Under rubriken ”Källkritisk analys” i kapitlet ”Att studera samhället”, skriver författarna att det 

är viktigt att vara källkritisk när information om samhället ska förmedlas. Källkritik definieras 

som att avgöra sanningshalten i information. Det framgår att källkritik är viktigt för alla, men 

främst för journalister och forskare, som tolkar och framlägger information för allmänheten. 

För att exemplifiera vikten av källkritik finns utdrag ur fyra olika böcker som beskriver en 

händelse i Palestina 1929, där samtliga källor visar olika uppgifter om händelsen.79 

 

För att bedöma källans trovärdighet uppmanas läsaren kontrollera avsändarens och informat-

ionens trovärdighet, som bör vara allsidig och inte tendentiös. Läsaren informeras om att inter-

netkällor inte genomgår någon redaktionell granskning, vilket ställer krav på ens källkritiska 

förmåga. Dessutom samspelar ofta olika medieformer, ljud, bild, film och text med varandra 

                                                
75 Brolin och Nohagen. Forum, s. 432–446. 

76 Ibid, s. 508–525. 

77 Ibid, s. 444. 

78 Ibid, s. 444–445. 

79 Ibid, s. 519. 
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och därför behövs kunskap om hur olika tjänster fungerar. Vidare förklarar Läroboken att Wiki-

pedia kan vara en bra källa för att få en överblick av ett ämne. Då vem som helst kan redigera 

sidan uppmanar författarna att undersöka källorna som artikeln kommer bygger på.80  

 

Läroboken beskriver inte explicit vad en källa är, men förklarar skillnaden mellan traditionella 

medier och böcker å ena sidan och internetkällor och sociala medier å den andra. Läroboken 

redogör främst för tendenskriteriet när eleverna ska bedöma trovärdigheten hos en källa. I 

bokens checklista för källkritik ställs även frågor om vem som är avsändare, om informationen 

är korrekt och aktuell, samt om informationen stöds av andra källor. Primär- och sekundärkällor 

nämns inte. Läroboken tar upp aspekter av källkritik utöver det vetenskapliga/skolarbetet, som 

media och internet.  

 

5.4.3. Arbetssätt 

På sida 445 i faktarutan ”Källkritik av medierna” finns ett frågebatteri som eleverna kan an-

vända för att analysera massmediekommunikationen: 
- Vem är sändaren? Är sändaren pålitlig? 
- Vilken roll/funktion har sändaren? 
- Vilken mediekanal har sändaren valt? Varför? 
- Vilka fördelar/nackdelar finns med valet av mediekanal? 
- Vilket är budskapet? 
- Vilka är mottagarna/målgruppen? 
- Använder sändaren rätt mediekanal/budskap för målgruppen? 
- Är budskapet effektivt? 
- Vilket syfte har sändaren? 
- Finns det en dold agenda? 
- Är påståendena sakliga och allsidiga eller finns det värdeladdade ord/bilder? 
- Verkar budskapet rimligt? Stämmer det med andra källor?81 

Även under rubriken ”Källkritisk analys” finns det en checklista för källkritik i samhällskun-

skap som ska utgöra ett hjälpmedel för eleverna med följande frågor: 
Avsändare: 

- Vem är avsändaren? Vem finansierar verksamheten? Vem/vilka ligger bakom verksamheten? 
- Har avsändaren någon form av agenda, uppdrag? Hur ser avsändarens publicerade material ut som 

helhet? Politisk färg, tendens, allsidighet/saklighet? Är avsändaren politiskt/religiöst obunden? 
- Vilket rykte/anseende har avsändaren? Refererar andra till avsändaren, vilka? 
- Vilka kunskaper i ämnet har avsändaren? Befattning/roll, utbildning, publikationer? 

 

Information i källan: 

- Redovisas var informationen ursprungligen kommer ifrån? Är informationen aktuell? Redovisas 
hur informationen samlats in? Metoder? Metodproblem? 

                                                
80 Brolin och Nohagen. Forum, s. 520–521. 

81 Ibid, s. 445. 



 

 26 

- Är formuleringarna sakliga eller präglas de av värdeladdade adjektiv? Tendens/vinkling? 
- Är informationen korrekt eller förekommer felaktigheter/misstolkningar, förvrängd information 

eller rena lögner? Verkar informationen rimlig? Är den heltäckande eller utlämnas viktiga de-
lar/perspektiv? 

- Stöds informationen av andra källor? Finns det andra som är kritiska till informationen?82 
 

För att bedöma källkritik mot massmedierna är frågorna om sändarens pålitlighet, bud-

skapet och syftet med publiceringen, om sändaren har en dold agenda, om budskapet är 

allsidigt, samt huruvida budskapet överensstämmer med andra källor överensstämmer med 

de frågor som Skolverket rekommenderar i ”Guide för källkritik”. Frågorna som eleverna 

kan ställa till källor när de arbetar med skolarbeten överensstämmer även de med Skolver-

kets rekommendationer, men är av en mer utförlig karaktär.  

 

Under rubriken uppdrag i kapitlet ”Kommunikationens grunder” uppmanas eleverna att välja 

en artikel i valfri tidning eller webbsida och använd frågorna i avsnittet ”Källkritik för medi-

erna” på sida 444–445 för att granska källan kritiskt.83 

 

Under rubriken ”Uppdrag” på sida 525 finns en uppgift där eleverna ska skilja fakta från vär-

deringar genom att välja ut en argumenterande text, insändare eller debattartikel och sedan 

skilja ut sak-/faktapåståenden och värdepåståenden. Därefter ska de undersöka om författaren 

har gjort en tydlig åtskillnad mellan fakta och värderingar för att se ifall det finns en risk att 

läsaren luras att tro att värderingar är fakta.84 

  

                                                
82 Brolin och Nohagen. Forum, s. 521. 

83 Ibid, s. 447.  

84 Ibid, s. 525. 
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6. Diskussion 
I följande avsnitt kommer uppsatsens resultat att diskuteras och relateras till tidigare forskning 

och teori. 

 

6.1. Skolverket 

Resultatet visar att Skolverket anser att källkritik är en viktig förmåga att besitta i ett samhälle 

med snabbt informationsflöde och hög förändringstakt. I såväl samhällskunskapsämnets syf-

tesbeskrivning som i det centrala innehållet för kursen Samhällskunskap 1b betonas vikten av 

att kunna söka, strukturera och bearbeta information från olika medier och källor för att be-

döma dess relevans. Styrdokumentens funktion är att informera lärare och elever vilket inne-

håll som ska behandlas under kursen. Det framgår dock inte i skolverkets styrdokument hur 

eleverna ska arbeta med detta, då det är en del av lärarnas profession att bestämma arbetssätt i 

undervisningen. Resultatet ovan går att koppla till teorin om det strukturella perspektivet, där 

det genom en samhällsdebatt framkommit att källkritik är en viktig förmåga som eleverna ska 

kunna. Genom styrdokumenten påverkar Skolverket vilket innehåll som ska förmedlas i 

undervisningen, men inte hur detta ska gå till då det, som tidigare nämnt, är en del av varje 

lärares profession och arbetsuppgift.  

 

Skolverket kan dock komma med olika rekommendationer för hur elever kan arbeta med spe-

cifika arbetsområden. Ett exempel på detta är webbsidan ”Guide för källkritik” som presente-

rats tidigare i uppsatsen. Guiden ger eleverna verktyg att utveckla ett kritiskt förhållningssätt 

genom ett frågebatteri som hjälper dem att avgöra källans tillförlitlighet. Skolverkets ”Guide 

för källkritik kan således ses som en lärotext, eller ett läromedel. Texten går att koppla till det 

funktionella perspektivet, då den är informerande och på ett pedagogiskt sätt utförligt förkla-

rar vad källkritik är och hur eleverna kan arbeta för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. I 

Anita Norlunds kapitel ”Om kritisk läsning på gymnasiet” framgår det att det finns stora skill-

nader i framställningen av källkritik mellan läroböcker riktade mot studie-, respektive yrkes-

förberedande gymnasieprogram. Detta är, enligt Nordström, problematiskt för likvärdigheten i 

den svenska skolan. Denna undersökning har endast studerat läroböcker riktade mot studieför-

beredande program och kan därför inte uttala sig om de yrkesförberedande. Däremot framgår 

det i ämnesbeskrivningen för Samhällskunskap, som gäller samtliga kurser, att källkritik ska 

behandlas. ”Guide för källkritik” kan därför ses som ett försök från Skolverket att skapa lik-

värdighet i skolan gällande undervisning i källkritik. 
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6.2. Sammanhang 

Resultatet visar en variation mellan läroböckerna i fråga om var källkritik placeras. I Zigma 

placeras det relativt tidigt i det första blocket i kapitlet ”Att vara källkritisk”, men även i slutet 

av boken i kapitlet ”Fyra källkritiska kriterier”, som ligger i bokens sista block. Även i Reflex 

behandlas källkritik i det inledande kapitlet ”Att studera samhällskunskap”. I Forum är källkri-

tik placerat i medieavsnittet och i kapitlet ”Att studera samhällskunskap”, som båda är place-

rade i lärobokens senare del. 

 

Anledningen till att avsnitten om källkritik är placerade på olika ställen går bara att spekulera 

i. Samtliga läroboksförfattare menar att läroböckerna antingen kan läsas pärm till pärm, eller i 

valfri ordning. Möjligen vill författarna till Zigma och Reflex, där källkritik tas upp tidigt i lär-

oböckerna, att eleverna vid studiestart ska få kunskaper om källkritik som de kan ta med sig 

vidare under de moment som behandlas under kursen. Zigma ger även en djupare redogörelse 

för den vetenskapliga metoden källkritik i samband med att forskningsprocessen gås igenom. 

Forum behandlar källkritik första gången i medieavsnittet och hänvisar därefter vidare till av-

snittet som behandlar forskningsprocessen.  

 

Detta kan ses som exempel både på det strukturella och funktionella perspektivet i läromedels-

teorin. I det centrala innehållet för Samhällskunskap 1b framgår det att eleverna ska kunna 

tillämpa samhällsvetenskapliga metoder, som källkritik, för att analysera samhället. Det kan 

förklara att källkritik placeras i samband med avsnitt som är av mer vetenskaplig karaktär.  Vi-

dare ska även massmediers möjligheter att påverka människor behandlas i kursen. Det är endast 

Forum som går igenom källkritik i medieavsnittet, vilket kan göra att elevernas kunskaper om 

och förståelse för källkritik och när det ska användas ökar. Zigma uppmanar endast eleverna att 

vara källkritiska om sociala medier används som källa. I avsnittet om källkritik i Reflex berörs 

även källkritik av medier och internet, men alltså inte i samband med medieavsnittet. Detta 

behöver inte utgöra ett problem om boken läses pärm till pärm, men om kursen inleds med 

exempelvis media kan viktiga kunskaper om källkritik gå förlorade.  

 

6.3. Definition och förklaring 

Både Zigma och Forum definierar källkritik som en metod för att avgöra sanningshalten i in-

formation. I Reflex förklaras källkritik som en kritisk granskning av allt material som används 

som källor.  
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Samtliga läroböcker ger exempel på vad källor kan vara, som tidningsartiklar, webbsidor, TV-

program och/eller sociala medier. Det är endast Zigma och Reflex som kategoriserar skriftliga, 

muntliga och digitala källor. Av de tre läroböckerna är det är bara Zigma som beskriver och 

förklarar skillnaden mellan första- och andrahandskällor. Zigma är även den enda läroboken 

som förklarar samtliga av de källkritiska kriterierna som Thurén presenterar i sin bok Källkritik, 

medan Reflex förklarar begreppen tendens och beroende, samt diskuterar tidskriteriet. Forum 

beskriver endast innebörden av tendenskriteriet i brödtexten. Detta kan ses som problematiskt 

då det i Backman Löfgrens avhandling framgick att ungdomarna saknar en fungerande teoretisk 

begreppsapparat för att omsätta kunskaper om källkritik i praktiken. Samtidigt går det att argu-

mentera för att tendenskriteriet kanske är det viktigaste att känna till i dagsläget, där falska 

nyheter framställs som sanna. 

 

I Forum lyfts och förklaras aspekter av källkritik i både medie- och forskningsavsnittet, vilket 

inte görs i de andra två läroböckerna. Förvisso nämner Zigma vikten av att vara källkritisk om 

sociala medier används som källa och Reflex förklarar skillnaden mellan åsikts- och nyhets-

journalistik, men detta utvecklas inte vidare i medieavsnittet. Detta exemplifierar eventuellt den 

risk som Skolinspektionens rapport visar, att källkritik blir ett moment som avverkats i ett tidi-

gare moment och därför inte belyses igen. Oscar Westlund skriver i artikeln Journalistik och 

falska nyheter att medie- och informationskunnighet är en färskvara och att man måste arbeta 

kontinuerligt med källkritik för att kunna avgöra sanningshalten i informationen. I det avseen-

det kan Forum anses förbereda eleverna bäst inför ett komplext informationssamhälle, vilket är 

skolans uppgift enligt Skolverket, något som kan ses som ett uttryck för det funktionella per-

spektivet inom läromedelsteorin. 

 

6.4. Arbetssätt 

Zigma uppmanar eleverna att vara uppmärksam och misstänksam mot sina källor. Vidare redo-

görs för de källkritiska kriterierna, däremot ges inga explicita instruktioner för hur eleverna ska 

applicera dessa på sitt källmaterial. Detta kan ses som ett exempel på det strukturella perspek-

tivet i läromedelsteorin, att de teoretiska kunskaperna är med i boken, men inte möjligheten att 

omsätta dem i praktiken. I styrdokumenten har Skolverket fastslagit att källkritik ska vara en 

del av undervisningen. Läroboken stimulerar däremot inte till att utveckla elevernas kunskaper 
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ytterligare, utan är snarare av informativ karaktär. Forum och Reflex har båda någon slags frå-

gor eller frågebatteri som eleverna kan ställa till källan för att kontrollera dess tillförlitlighet. 

Exempel på sådana frågor är vem som ligger bakom texten, i vilket syfte texten är skriven, hur 

texten är skriven, när den är skriven, samt om det finns källhänvisningar. Dessa frågor överens-

stämmer i stort med de frågor som Skolverket vill att eleverna ska ställa till sitt källmaterial i 

”Guide för källkritik”. Frågorna går att koppla till Thuréns källkritiska kriterier, äkthet, ten-

densfrihet, beroende och tidskriteriet. Genom att ge eleverna dessa frågor kan eleverna utveckla 

sitt källkritiska förhållningssätt, vilket överensstämmer med det funktionella perspektivet i läro-

medelsteorin. Liknande frågor fanns även i de läroböckerna i Svenska 1 som Siwe och Sundelin 

undersökte. Som tidigare nämnt är dessa arbeten examensarbeten med begränsningar och av 

den anledningen går det inte att generalisera resultatet. Det går dock att ana en trend hos läro-

böckerna, där liknande frågor som läroböckerna i denna undersökning presenterar, kan hjälpa 

eleverna att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. 

 

Sett till hur eleverna ska arbeta med källkritik överensstämmer uppsatsens resultat med 

Norlunds undersökning, där läroböckerna föreslår att eleverna ska aktiveras med kritiska akti-

viteter. Samtliga läroböcker i denna studie uppmanar eleverna att vara kritiska och kontrollera 

informationen de möter, samt reflektera över webbsidors trovärdighet. Den här studien har inte 

undersökt läroböcker mot den yrkesförberedande kursen Samhällskunskap 1a1, varför det inte 

går att uttala sig huruvida dessa uppmanar till samma aktiviteter, eller som i Norlunds under-

sökning att (inte) ”lita på” information, lyssna, titta och se. 

 

Av de tre läroböckerna är det bara Reflex och Forum som innehåller övningsuppgifter kopplade 

till ämnet källkritik. De övningsuppgifter som är kopplade till källkritik går ut på att, med hjälp 

av det frågebatteri som läroboken presenterat, analysera antingen en internetsida eller tidnings-

artikel för att avgöra om källan är pålitlig. Reflex har skrivit ut vilka webbsidor som eleverna 

ska använda, där uppenbara källkritiska problem går att finna, medan Forum överlåter till ele-

verna att själva välja vilken webbsida eller tidningsartikel som ska analyseras. Detta behöver 

inte utgöra något problem, men källkritik kan ändå ses som en relativt komplex förmåga och 

då kan det vara bra med konkreta tips på vilka hemsidor/artiklar eleven kan öva på. Det funkt-

ionella perspektivet av läromedelsteorin innebär en analys av vilka kunskaper och färdigheter 

läroboken kan ge eleverna. Då ingen av läroböckerna innehåller en text som ska analyseras 

källkritiskt, kanske på grund av platsbrist, går det att argumentera för att Reflex vägleder ele-

verna i utvecklandet av sin källkritiska förmåga i högre grad än Forum, då den hänvisar till 
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webbsidor där falska nyheter framställs som sanna. Samtidigt ska eleverna, enligt Skolverkets 

direktiv, kunna söka och granska information självständigt, vilket är en möjlighet som Forum 

ger dem. Zigma hänvisar till förlagets hemsida för instuderingsfrågor och därmed kan lärobo-

ken anses ge eleverna sämre verktyg att omsätta sina källkritiska kunskaper och färdigheter i 

praktiken än de andra två.  
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7. Sammanfattning och slutsatser 
Genom ny teknik har informationssamhället nått nya höjder. På exempelvis sociala medier 

kan vem som helst producera och publicera egna texter, vilket ställer krav på ens källkritiska 

förmåga. Syftet med denna uppsats var att studera Skolverkets riktlinjer för undervisning om 

källkritik, och läromedels utformning i relation till dessa. Frågeställningarna i uppsatsen un-

dersökte vilka direktiv Skolverket angivit i form av styrdokument, samt hur källkritik i läro-

böcker förmedlas med avseende på sammanhang, definition och arbetssätt. 

 

I resultatet framgår det att Skolverket angivit att källkritik är en metod för att bearbeta inform-

ation och att ett källkritiskt förhållningssätt är en nödvändighet i informationssamhället, men 

inte hur eleverna ska arbeta med detta. Resultatet visar även att Skolverket har publicerat en 

guide för källkritik, som består av ett antal frågor eleverna kan använda i sina arbeten för att 

avgöra källans trovärdighet.  

 

Resultatet visar även att det sammanhang som läroboksförfattarna valt att placera källkritik i 

avgör var i läroboken metoden ges utrymme. Två av läroböckerna, Zigma och Reflex placerar 

källkritik i början av läroboken i avsnitt kallade ”Att studera samhället”. Forum placerar käll-

kritik i samband med medieavsnittet och i avsnittet som behandlar vetenskapligt skrivande, 

vilka båda är placerade i bokens senare del. Även Zigma gör en vidare redogörelse för källkri-

tik i samband med det vetenskapliga skrivandet, vilket är placerat i bokens senare del. I resul-

tatet definierar samtliga läroböcker källkritik som en metod för att avgöra sanningshalten i in-

formation. Zigma är den enda läroboken som förklarar skillnaden mellan första- och andra-

handskällor, samt definierar innebörden muntliga, skriftliga eller materiella källor. De andra 

två läromedlen ger exempel på muntliga, skriftliga och materiella källor, men definierar dem 

inte närmre. Alla läroböcker uppmanar eleverna att vara kritiska mot sina källor och kontrol-

lera dess uppgifter mot andra källor om de misstänker att informationen är falsk och vara upp-

märksam på om källan är tendentiös. Läroboken Zigma saknar övningsuppgifter, men hänvi-

sar till förlagets hemsida för instuderingsfrågor. Forum och Reflex har båda ett frågebatteri 

som ställer liknande frågor som Skolverkets ”Guide för källkritik, som kopplar till äkthets-, 

tendens-, beroende- och tidskriteriet. Övningsuppgifterna i boken går ut på att källkritiskt ana-

lysera och/eller jämföra olika internetkällor eller tidningar med hjälp av frågebatteriet lärobo-

ken presenterat.  
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Varje lärobok har sina respektive styrkor och svagheter. Zigma har placerat källkritik i början 

av boken, med ett vetenskapligt resonemang längre fram i boken, där centrala teoretiska be-

grepp redogörs. Även i Reflex är källkritik placerat i inledningen av boken, där centrala be-

grepp och övningsuppgifter presenteras. Det är dock bara Forum som kontinuerligt behandlar 

källkritik i samband med både media och vetenskapligt skrivande. Detta, tillsammans med de 

övningsuppgifter som finns i boken, gör att Forum kan anses vara den lärobok som bäst för-

bereder eleverna för såväl studier som ett aktivt deltagande i det komplexa informationssam-

hället. 

 

7.1. Vidare forskning 

I framtiden kan det vara intressant att undersöka exempelvis läroböcker riktade mot yrkespro-

gram för att se om de är utformade på ett annat sätt än de som studerats i denna undersökning. 

Det kan även vara av intresse att undersöka digitala läromedel för att få en mer heltäckande 

bild av området. Slutligen skulle det vara intressant att intervjua lärare för att undersöka i vil-

ken grad de använder läroböcker i undervisning om källkritik, samt vilka eventuella komple-

ment de använder.  
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