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Digitalisering – grundskola, gymnasieskola 
Modul: Kritisk användning av nätet 
Del 3: Källkritik på internet 

Källkritik på internet 

Helena Francke och Monika Johansson, Högskolan i Borås 

Inledning 

Tillgången till internet innebär att elever, lärare och skolbibliotekarier kan använda en ökad 

mängd och variation av källor i den dagliga verksamheten. Att skapa förutsättningar för att 

elever ska kunna hantera och förstå alla olika bilder av verkligheten som variationen av 

källor och dess röster ger uttryck för är en av skolans stora utmaningar. Ett redskap i detta 

arbete är källkritik. Lärare och skolbibliotekarier har en viktig uppgift i att planera och 

genomföra undervisning för elever så att de kan utveckla sin källkritiska förmåga. Denna 

text diskuterar vad källkritik är i relation till internet, hur elever bedömer källor på internet 

och hur källkritik kan bli ett innehåll för lärande. Det finns många praktiskt inriktade guider 

som ger utmärkta tips och råd om exempelvis redskap för att identifiera vem som står 

bakom en domänadress, hur domänadresser är konstruerade och om de bilder som sökts 

fram har publicerats i ett annat sammanhang. Här begränsar vi oss till att diskutera källkritik 

på ett lite mer principiellt plan i relation till undervisning. Tyngdpunkten i denna del ligger 

på enkelriktad kommunikation. I Del 4 av denna modul fortsätter diskussionen, men då 

med fokus på publiceringsformer som uppmuntrar interaktion och där det ofta är svårt att 

avgöra vem det är som är ansvarig för en källa, till exempel Wikipedia eller sociala medier.  

I en snabbt föränderlig digital värld blir arbetet med att skapa möjligheter för eleverna att 

utveckla källkritiska förmågor en viktig del i skolans demokratiska uppdrag. Förmågor att 

kritiskt granska och värdera källor och anspråk och kunna inse konsekvenserna av vad man 

väljer att lita på krävs för att kunna ta en aktiv del i demokratin. Dessa förmågor finns 

beskrivna i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan  (Skolverket, 2011a; Skolverket, 

2011b). 

Hur uppfattar då eleverna sin källkritiska förmåga? I en studie som Skolverket gjorde 2015 

framkommer det att andelen elever som uppger att de är mycket bra eller bra på att vara 

källkritiska gentemot internetmaterial ökar från de yngre åldrarna till de äldre. Lärarna 

uppskattar att elever i årskurs 1-3 endast i undantagsfall (cirka 12 %) är bra eller mycket bra 

på källkritik (Skolverket, 2016). Föräldrar till barn i ungefär samma ålder uppgav i en annan 

studie att barnens förmåga att avgöra om information på internet är sann eller falsk var låg 

(Statens medieråd, 2015). Bland de äldre eleverna, då eleverna också själva gör 

uppskattningen, ökar siffrorna för de som anser sig vara bra eller mycket bra på källkritik till 

49 procent för elever i årskurs 4-6, 75 procent för 7-9 och 79 procent bland 

gymnasieeleverna. Intressant nog är det en relativt mycket större andel elever som anser sig 

vara bra eller mycket bra på källkritik 2015 jämfört med tre år tidigare i årskurserna 7-9 och 

på gymnasiet, men siffrorna för årskurs 4-6 har sjunkit med 9 procentenheter. Skolverket 

drar slutsatsen att detta kan ha ett samband med att en större andel elever än tidigare 
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uppger att de får undervisning i källkritik, där en ökning syns tydligt framför allt i årskurs 7-

9. Skillnaden mellan elever som lånar dator eller surfplatta från skolan och elever som inte 

gör det är liten. Det gick inte heller att se några avgörande skillnader som berodde på kön 

eller på om eleven gick en studie- eller yrkesinriktad utbildning (Skolverket, 2016). Jämfört 

med uppgifterna om elevernas bedömning av sin förmåga att söka information (se Del 1 i 

denna modul) tycks det här finnas en större medvetenhet om svårigheter, vilket troligen 

beror på att källkritik på nätet av så många bedömts vara så viktigt under den senaste tiden. 

Viralgranskaren, som startades 2014 av tidningen Metro, och vars uppgift är att granska och 

analysera nyheter som delas via sociala medier, är ett tydligt exempel på hur dessa frågor 

diskuteras i ett bredare sammanhang och på ett mer problematiserande sätt än sökning. 

Medielandskapets utmaningar för trovärdig information 

Internet utgör en miljö som Adriaan van der Weel har kallat en “universalmaskin” (2011). 

Det innebär att vi där hittar väldigt mycket av det som vi tidigare har mött i andra 

medieformer: böcker, vetenskapliga tidskrifter, tv- och radioprogram, databaser, fanzines 

med mera. Samtidigt ställs vi inför nya publiceringsformer som webbsidor, kollaborativt 

skapade uppslagsverk och videobloggar. Det är ibland nyttigt att påminna sig om att 

internet ger tillgång till denna mängd av genrer och även att olika modaliteter, såsom text, 

bild, film och spel, samsas i den digitala miljön. Olika webbresurser är därför också olika 

aktuella, relevanta och trovärdiga i och utanför skolans verksamhet. Dessutom använder vi 

internet från allt fler olika plattformar, inklusive appar, på tekniker som blir alltmer mobila. 

Det innebär att omständigheterna för källkritisk bedömning förändras, exempelvis genom 

att informa-tionen visas på ett annat sätt. Mediebruket sker allt också oftare och i nya 

kontexter vilket gör att kortare tid ofta ägnas åt källkritiska bedömningar.  

En anledning till att vara källkritisk på internet är givetvis att det är lätt för många att 

publicera material och att vi genom sökmotorerna kan stöta på källor av väldigt olika slag. 

Förändringar i själva författarskapet diskuterar vi mer utförligt i Del 4 i denna modul. Filer 

som publiceras på internet kan liksom annat digitalt material i många fall ändras och 

uppdateras enkelt och utan att det nödvändigtvis syns. Denna flexibilitet innebär inte att allt 

som finns på internet förändras. Det finns både tekniska och sociala konventioner som är 

tänkta att försvåra förvanskning. Men flexibiliteten innebär att hänsyn behöver tas till att 

material kan förändras och att det kan vara svårt att skilja mellan original och kopia. 

Tillgången till digitala källor som förmedlar mer eller mindre användbar och mer eller 

mindre felaktig information i en mängd genrer och modaliteter och med mycket varierande 

avsändare och syften är en anledning till att det är viktigt att i skolan diskutera vad som är 

en trovärdig källa och att problematisera och kritiskt granska källor på internet. 

Trovärdighet och kognitiv auktoritet 

Källkritik handlar i grunden om att försöka avgöra hur väl vi kan lita på att det som 

framställs i en källa (som kan vara till exempel en person eller en text) speglar faktiska 

förhållanden. I denna text använder vi termen källa för såväl personer som resurser (sidor, 

platser) på internet, men tyngdpunkten ligger på de senare. Ett källkritiskt förhållningssätt 

krävs när vi förlitar oss på kunskap som inte bygger på vårt eget utforskande av världen. 
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Forskaren Patrick Wilson (1983) beskriver det som att vi är beroende av 

andrahandsuppgifter och därigenom också av andras kunskap (direkt eller i förmedlad 

form). Synen på hur kunskap byggs och sprids – hur vi vet något – är för Wilson socialt 

baserad, även om det inte innebär att människor inte också tänker självständigt. 

Inriktningen kan benämnas social epistemologi. Att vi i stor utsträckning förlitar oss på, och 

lär oss genom, andrahandskunskap är givetvis inget nytt men mängden andrahandskällor vi 

har tillgång till, och i vissa fall komplexiteten i dessa, gör att vi kan argumentera för att det 

blir allt viktigare att kunna bedöma vem och vad som vi kan förlita oss på. Wilson 

benämner personer, dokument eller ting som vi väljer att lita på för våra kognitiva 

auktoriteter. Vem eller vad vi betraktar som en kognitiv auktoritet påverkas ofta av i vilket 

samhälle vi lever och vem eller vad människor runt omkring oss betraktar som kognitiva 

auktoriteter. Vanligen uppfattar vi att den vi betraktar som en kognitiv auktoritet är 

kompetent inom det aktuella området och dessutom är trovärdig, vilket Wilson beskriver 

som att den kognitiva auktoriteten är ”ärlig, noggrann med vad han [sic!] säger och någon 

som inte vilseleder” (Wilson, 1983, s. 15; vår övers.). Det kan handla om ett uppslagsverk, 

en vetenskaplig artikel eller en religiös ledare beroende på vilken världssyn vi har. Att 

identifiera kognitiva auktoriteter är ofta ett viktigt redskap vid källkritiska analyser, men det 

är lika viktigt att kritiskt ifrågasätta sina och andras kognitiva auktoriteter. 

Källkritik som metod för historia och samtid 

Källkritik som metod växte fram inom historievetenskapen under 1800-tal och tidigt  

1900-tal som en kritisk ansats som syftade till att ifrågasätta den historieskrivning som 

byggde på berättelser, legender och propaganda snarare än på uppgifter som kunde 

verifieras. Ett tidigt källkritiskt fokus inom historievetenskaperna brukar i Sverige hänföras 

till bröderna Lauritz och Curt Weibull. De källkritiska principerna utvecklades sedan vidare, 

inte minst under 1960-talet (Jarrick & Söderberg, 2001). Inom historieforskningen, och så 

är även fallet i många andra sammanhang, är det viktigt dels att belägga att källan faktiskt är 

äkta, det så kallade äkthetskravet, det vill säga att belägga att dokumentet har det upphov och 

ursprung och har skapas vid en tidpunkt som stämmer överens med vad som uppges. Tiden 

är viktig eftersom ögonvittnesskildringar som återges nära inpå en händelse förväntas ge en 

mer rättvisande bild av ett skeende än de som berättas senare, vilket sammanfattas i 

samtidskravet. Det anses också vara en fördel om flera källor säger samma sak. Av central 

betydelse är då att det går att troliggöra att källorna inte alla bygger på samma originalkälla 

och att de därigenom uppfyller kravet på oberoende. Vidare är avsaknaden av – eller 

åtminstone medvetenhet om – källans eventuella tendens något att ta i beaktande, kravet på 

tendensfrihet. De allra flesta källor uppvisar någon form av medveten eller omedveten 

spegling av sitt samhälle och upphovets värderingar, men dessa kan vara mer eller mindre 

uppenbara och mer eller mindre missvisande. (Se t ex Leth & Thurén, 2000; Jarrick & 

Söderberg, 2001) Trots att principerna ovan omnämns som ’krav’ är det emellertid inom 

historievetenskapen, liksom vid bedömning av internetresurser, inte så att man kan sätta 

upp helt tydliga regler. Snarare är det fråga om tolkningar och avväganden, exempelvis när 

tendens i en källa måste vägas mot samtidskravet (Jarrick & Söderberg, 2001).  
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Inom journalistik är dessa resonemang viktiga (Leth & Thurén, 2000), så även inom 

rättsväsendet där trovärdigheten hos ett ögonvittne ofta är centralt, liksom att kunna avgöra 

att till exempel ett expertvittne är trovärdigt. Här finns också likheter med den vikt som 

läggs vid upphov och författarens trovärdighet när de källkritiska principerna tillämpas på 

internet. Sedan webben slog igenom i början av 1990-talet har principerna applicerats på, 

och i viss mån översatts för att bättre passa, källor på internet. För den som vill gå vidare 

och söka information om källkritik kan det vara bra att uppmärksamma att språkbruket 

skiljer sig mellan svenska och engelska. På engelska talas vanligen om trovärdighet eller 

tillförlitlighet (credibility), om aktiviteten utvärdering (information evaluation) eller till och 

med om kvalitet (information quality). 

Ett vanligt sätt att underlätta för människor, inte minst elever, att göra källkritiska 

bedömningar på nätet har varit att ställa samman listor med rekommendationer på vad som 

ska tas i beaktande när en källa analyseras. Dessa listor utgår vanligen ifrån de källkritiska 

metoderna och uppmuntrar användaren att ställa frågor om vem som har skapat och/eller 

är ansvarig för en webbresurs, i vilket syfte den är skapad, om det går att ta kontakt med 

den som är ansvarig, när den skapades eller uppdaterades senast och om det finns några 

referenser som pekar vidare till andra källor och som gör att det går att kontrollera varifrån 

uppgifter är hämtade. Till detta kommer ofta också en uppmaning att titta på tekniska 

ledtrådar, såsom vilken domänadress och toppdomän som en sida ligger på, exempelvis 

“.se” för svenska webbsidor eller skolverket.se för resurser från myndigheten Skolverket. 

Nära kopplat till kravet på tendensfrihet är uppmaningar att vara uppmärksam på om en 

webbresurs innehåller reklam eller har till syfte att sälja något. Till detta kan läggas frågor 

om vad som tagits med och vad som uteslutits. Slutligen är det vanligt att elever uppmanas 

att jämföra uppgifter från flera olika källor med varandra utifrån antagandet att om samma 

uppgift förekommer i flera källor så är det troligt att den stämmer, ett antagande som ligger 

i linje med det källkritiska kravet på oberoende och hur journalister vanligen vill ha mer än 

en källa till en uppgift. Detta fungerar dock endast som en trovärdighetsindikator under 

förutsättning att källorna verkligen oberoende av varandra har hämtat uppgifterna från 

korrekta originalkällor, att uppgifterna inte är föråldrade och att källorna inte delar samma 

tendens.  

Denna typ av checklistor ger en bra grund för att genomföra en källkritisk analys men de 

kan inte stå för sig själva utan kräver vanligen både en djupare förståelse för källkritisk 

analys och ämneskunskaper. Det räcker inte att kunna slå fast med relativt välgrundad 

säkerhet vem det är som ansvarar för en webbsida om det inte också går att göra en 

bedömning av vem denna person faktiskt är och vilka motiv och vilken kunskap personen 

har. Är exempelvis en person trovärdig därför att hon eller han har en professorstitel eller 

är ett företag trovärdigt därför att det är välkänt och har många kunder? Kan vi lita på 

myndighetsinformation i alla frågor och från alla länder? Innebär det faktum att 

informationen kommer från en myndighet i ett specifikt land att vi inte kan lita på den? Det 

finns en risk att checklistor leder till ett teknokratiskt sätt att närma sig trovärdighet som att 

det handlar om en relativt enkel distinktion mellan bra och dåliga resurser (Bruce, 2000). 
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Vanligen är de källor vi har att tillgå inte tydligt svart-vita och det uppstår då svårigheter i 

att genomföra bedömningen eller krävs djupgående bedömningar som tar mycket tid. 

Relevans blir viktigt; hur ska trovärdigheten bedömas i relation till syftet med att utnyttja 

källan? Studier har visat att det är här som det ofta uppstår problem för elever att 

genomföra källkritisk analys, även om eleverna är väl förtrogna med riktlinjer (Sundin & 

Francke, 2009; Walraven, Brand-Gruwel & Boshuizen, 2009). Det är dessutom inte alltid så 

att frågorna i checklistorna är särskilt väl anpassade för situationer utanför utbildning och 

arbetsliv (Jacobson Harris, 2008). 

Utgångspunkter för arbete med källkritik i skolan 

Ett sätt att närma sig informationssökning och källkritisk bedömning på internet är att utgå 

ifrån att såväl sökprocessen som den källkritiska bedömningen kräver kunskaper och att 

informationssökning i så måtto ofta är en lärprocess. Källkritiska bedömningar på internet, 

liksom bedömningar av en källas relevans för ett visst syfte eller användningsområde, görs 

vanligen i flera steg. Soo Young Rieh (2002; Rieh & Hilligoss, 2008) talar om förutsägande 

bedömningar (predictive judgments) och utvärderande bedömningar (evaluative judgments), ibland 

följda av verifierande insatser. Den förutsägande bedömningen sker till exempel när det utifrån 

en sökmotors eller artikeldatabas träfflista bestäms vilka webbsidor eller artiklar som kan 

användas utifrån hur relevanta de förefaller vara för det aktuella ändamålet och hur 

trovärdiga de kan tänkas vara, exempelvis baserat på ämnesområde, domänadress eller 

någon annan tillgänglig information. Den utvärderande bedömningen, den som 

huvudsakligen behandlas i denna text, sker utifrån den information som finns tillgänglig i 

själva källan eller i dess kringinformation (paratexter med Genettes [1997] terminologi). Det 

kan handla om information om vem som är författare, hur en artikel har 

sakkunniggranskats, när en webbsida uppdaterades eller naturligtvis en bedömning av 

källans betydelsebärande innehåll i form av text, bild eller ljud. Denna bedömning kan 

senare behöva verifieras om nya uppgifter antyder att källan eller uppgiften kanske inte var 

helt tillförlitlig. På så vis kan också de källkritiska bedömningarna vara en process som 

behöver upprepas – när jag tar del av nya källor kan jag lära mig saker om området som gör 

att jag får ompröva synen på till exempel tendens hos källor jag har tittat på tidigare (Rieh & 

Hilligoss, 2008).  

Ovanstående resonemang indikerar att även om vi ofta gör snabba källkritiska 

överväganden baserade på tumregler (se nedan samt t ex Metzger, Flanagin & Medders, 

2010) så är källkritiska bedömningar nära knutna till och i många fall beroende av kunskap 

om ämnet och om det syfte för vilket informationen ska användas (se även Rieh & 

Hilligoss, 2008). Detta gäller framför allt i bedömningen av budskapets trovärdighet, till 

exempel att kunna identifiera olika positioner i en kontroversiell fråga eller satiriska 

framställningar (jfr Bruce, 2000). Men det kan även bli aktuellt i bedömningen av om en 

källa faktiskt är vad den utger sig för att vara, där kunskap om området kan leda till att 

användaren inte bara bedömer budskapet utan också utnyttjar tekniska faktorer, till exempel 

genom att identifiera en särskild domänadress som mindre trovärdig. Ett klassiskt exempel 

är de två webbplatserna whitehouse.gov och whitehouse.org (numera 
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http://whitehouse.georgewbush.org/), där den senare domänen användes för en satir 

riktad mot den amerikanske presidenten George W. Bush, och där toppdomänen .org 

kunde vara ett första tecken på att vara försiktig (.gov är toppdomänen för amerikanska 

myndigheter och .org beteckningen för organisationer). Vikten av ämneskunskap för att 

göra bedömningar medför också att undervisning om källkritik lämpligen är integrerad i det 

övriga lärandet i skolan och inte sker separat. Genom att återkomma i olika ämnen över tid 

skapas bättre förutsättningar för att elever ska kunna utveckla en repertoar av källkritiska 

kompetenser i relation till en mängd ämnesområden som alla uppvisar sina egna 

utmaningar. (jfr Enochsson, 2007)  

Sundin och Johannisson (2005) argumenterar utifrån teorier inriktade på socialt och 

språkligt samspel för att information inte bara är något som utbyts neutralt mellan 

människor och redskap utan att värdet och betydelsen av information formas i det 

sammanhang i vilket den kommer till användning. Detta understryker vikten av att 

diskutera hur källkritiska analyser formas av den situation och det sammanhang i vilket 

informationen ska användas, men också i relation till det sammanhang i vilket källan 

skapades. Sådan situationsbundenhet är ofta inte obekant för eleverna som förhåller sig till 

att den källkritiska analysen sker i skolan. I en studie i två gymnasieklasser (Sundin & 

Francke, 2009; Francke, Sundin & Limberg, 2011) framkom att eleverna hade en tydlig 

uppfattning om vad de trodde förväntades av källor som skulle användas i skoluppgifter. 

Det ledde bland annat till att de i många fall helt undvek information som de hittade i olika 

former av sociala medier, till exempel bloggar. Genom att eleven exempelvis utmanas till 

och får hjälp att kritiskt analysera ett visst blogginlägg för att dels förstå i vilket 

sammanhang, av vem och med vilket syfte inlägget har skapats och dels får resonera kring 

om det bidrar till kunskap av relevans för det specifika skolarbete eleven arbetar med kan 

den källkritiska kompetensen övas. På så sätt kommer de förbi den typ av enkel tumregel 

som säger att bloggar innehåller åsikter och att åsikter inte har någon plats i skolarbetet 

(Francke, Sundin & Limberg, 2011). 

Metzger, Flanagin och Medders (2010) visade att deltagarna i deras studie, som inte 

fokuserade specifikt på unga, ofta använde sig av socialt baserade tumregler eller intuitiva 

antaganden när de bedömde trovärdighet. Även om dessa tumregler ofta visar likheter med 

faktorer som tas upp i checklistor så görs bedömningar utifrån tumregler snabbt och utan 

någon noggrannare källkritisk analys. Flera av de tumregler som identifierades i studien 

utnyttjas också av elever och studenter, exempelvis att de litar på en webbsida eftersom den 

eller organisationen som ligger bakom den är välbekant och har ett gott rykte (Francke, 

Sundin & Limberg, 2011), för att någon de litar på rekommenderar källan (Rieh & Hilligoss, 

2008) eller den får goda omdömen av ett stort antal personer, eller att flera källor anger 

samma sak (Rieh & Hilligoss, 2008; Francke, Sundin & Limberg, 2011). Vidare var 

deltagarna i studien mindre benägna att lita på en webbsida om den av någon anledning inte 

levde upp till deras förväntningar eller värderingar, antingen med avseende på layout och 

språklig utformning eller avseende det budskap som förmedlades. Även webbsidor som 

uppfattades som tendentiösa, inklusive reklam, betraktades med misstro.  
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Genom att källkritiska resonemang övas och tas upp i undervisningen i relation till olika 

kunskapsbehov kan elevernas kompetens alltså övas tillsammans med lärande av ett ämne. 

Det tillvägagångssätt som beskrivs ovan är ofta tidskrävande, men genom att undervisning 

och bedömning utformas så att källkritik tillämpas och utvärderas kontinuerligt blir 

källkritik också en del i vad det är att skapa kunskap om ett ämne. Det är då inte alltid 

nödvändigt att framhålla att ”nu arbetar vi med källkritik” eller att uppmana eleverna att 

”glöm inte att granska dina källor noga” utan det handlar snarare om att vilja veta mer och 

att vilja fråga ”varför”. Delar av detta arbete sker med fördel i samarbete mellan olika 

kompetenser: mellan lärare i olika ämnen men också tillsammans med skolbibliotekarier 

och it-pedagoger. De senare två yrkeskategorierna har ofta goda kunskaper i källkritik men 

behöver samarbeta med lärarna för att inte källkritik ska bli ett kunskapsinnehåll som 

förmedlas vid ett eller ett par biblioteksbesök eller lektioner (se Del 1 av denna modul). 

Källkritiska utmaningar och kompetenser för yngre elever 

Även yngre barn använder internet och digitala medier dagligen. En majoritet av barnen är 

internetanvändare redan som treåringar (Statens medieråd, 2015). I rapporten Eleverna och 

internet 2015 (Alexandersson & Davidsson, 2015) presenteras hur elever (11-19 år) beskriver 

sin användning av internet, både i vardagen och i skolan. Svaren på frågor om hur eleverna 

upplever undervisningen i källkritik i skolan samt hur ofta de pratar om källkritiska aspekter 

visar att de yngre eleverna har få redskap för att förhålla sig kritiskt till information som de 

sökt på internet, trots att de redan när de börjar i skolan är relativt vana internetanvändare. 

Samtal om hantering av internet, säkerhet och olika källor förs inte i någon större 

utsträckning i skolans vardag. Författarna ser tydligt i materialet att eleverna lär strategier 

för värdering av källor först ganska sent.  

Enligt Skolverkets undersökning IT-användning och IT-kompetens i skolan (2015) uppger 

sex av tio lärare att eleverna i årskurs 1-3 är mindre bra eller inte alls bra på att ta reda på 

om den information de hittar på internet är tillförlitlig. Tidigare studier (Limberg & 

Folkesson, 2006) har visat att lärare och bibliotekarier har sett brister i elevers förmåga till 

källkritik och att de kopplar den bland annat till mognad och personlig egenskap. 

Uppfattningen att källkritisk kompetens är en personlig egenskap som elever utvecklar får 

som konsekvens att lärare och bibliotekarier anser att en del elever har källkritisk förmåga 

medan andra saknar den, oberoende av vilka undervisningsinslag som genomförs. Ett inte 

ovanligt argument är att elever måste mogna för att klara av att vara källkritiska på internet. 

Det är bristerna i elevernas förmåga som lyfts fram istället för att fokusera på de variationer 

av undervisningsinnehåll och mål som behövs för att elever ska utveckla källkritisk förmåga 

(Enochsson, 2007; Limberg & Folkesson, 2006). Enochsson (2007) trycker på betydelsen 

av att visa tilltro till att elever kan klara av informationssökning på internet, så att de inte 

undanhålls möjligheten att lära sig. Hon visar i studier där hon följt elever från förskoleklass 

till år 9 att ett medvetet arbete där kritiska resonemang förs mellan elever och lärare är 

betydelsefulla för att utveckla kritiskt tänkande. Yngre elever förstår källkritik, men utifrån 

sin nivå.  
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Att försöka integrera källkritik som ett naturligt inslag i alla ämnen och i olika sammanhang 

snarare än som ett isolerat undervisningsobjekt skapar förutsättningar för att arbeta 

kontinuerligt med källkritik. Hur detta kan genomföras kan variera beroende på syfte och 

ämne. Diskussioner som har källkritiska inslag kan ske med eleverna i anslutning till att 

olika källor används i temaarbeten. Som en del av arbetet kan diskussioner föras om hur 

information kommer till och presenteras i olika genrer, till exempel i en fackbok om ormar, 

på museet Universeums webbplats och i en animerad berättelse om ormar på YouTube. 

Lämpligt är då att utgå från frågor om vem, i vilket syfte och med vilket perspektiv källan 

producerats samt olika modaliteters betydelse. Därutöver är det givande att jämföra 

informationen i olika källor och hur källorna kompletterar varandra. Gärdén m fl (2014) har 

lyft fram att ett fokus på fakta i skolan döljer att olika typer av information kan vara 

användbar för olika syften. Det kan därför vara givande att diskutera om källor innehåller 

avgränsade fakta, mer resonerande information eller värderande synpunkter. Det kan även 

vara tacksamt att utgå från elevernas omedelbara omgivning vid arbete med källkritik, 

exempelvis platser och företeelser som eleverna själva känner till. Då kan också första- och 

andrahandskunskap få komplettera varandra, och kanske kan elevernas förstahandskunskap 

hjälpa dem att avslöja mindre lämpliga källor. Yngre elever kan på så vis engageras genom 

att de får agera detektiver eller vara hjälpredor till en påhittad figur. Den källkritiska 

uppgiften ingår därigenom i en spännande berättelse (jfr Enochsson, 2007).  

Som ett komplement till att jämföra källor från olika avsändare och i olika genrer 

tillsammans med eleverna kan fokus läggas på en eller ett fåtal källor. På webbsidor blandas 

ofta olika typer av innehåll. Exempelvis inleds många YouTube-klipp med en kort 

reklamfilm och på dagstidningars webbsidor avbryts ofta nyhetstexten av reklam på ett sätt 

som gör att det ibland kan vara svårt att avgöra vilka bilder eller filmer som hör till nyheten 

och vilka som är reklam. Genom att tillsammans analysera exempelvis en webbsida hos en 

dagstidning utifrån hur dess olika delar förhåller sig till varandra och vad de olika delarna 

bidrar med kan både webbsidans struktur och nyhetens innebörd i text, bild och eventuellt 

film synliggöras. Fler förslag och idéer på arbetssätt och uppgifter, samt filmmaterial som 

stöd för planering vid undervisning i källkritik finns tillgängligt på flera myndigheter och 

organisationers webbplatser till exempel Skolverket, Statens medieråd och 

Utbildningsradion.  

Källkritiska utmaningar och kompetenser för äldre elever 

Studier av elever i gymnasieskolan och studenter på collegenivå visar väldigt varierande 

grader av källkritisk medvetenhet men också att eleverna och studenterna ofta ställs inför 

svårigheter när de ska göra källkritiska bedömningar (Alexandersson & Limberg, 2003; 

Hilligoss & Rieh, 2008; Julien & Barker, 2009; Sundin & Francke, 2009). Det framkommer 

också att det är en sak att vara medveten om vad man ska titta efter, till exempel i form av 

frågor från en checklista, men att det inte innebär att tid tas i anspråk för att göra detta i 

relation till en särskild webbsida eller hur svaren på frågorna ska tolkas för den specifika 

webbsidan (Walraven, Brand-Gruwel & Boshuizen, 2009; Sundin & Francke, 2009).  
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Den undersökning av svenska gymnasieelever som det har hänvisats till tidigare (Francke, 

Sundin & Limberg, 2011) visade att eleverna i viss mån tillämpade de olika källkritiska 

metoder som beskrevs ovan genom att försöka kontrollera källans ursprung och varifrån 

uppgifter hade hämtats, och genom att jämföra uppgifter i olika källor med varandra. Det 

senare har beskrivits av Lankes (2008) som att bedöma rimligheten i att en uppgift ska 

stämma (se även Meola, 2004; Walraven, Brand-Gruwel & Boshuizen, 2009; Rieh & 

Hilligoss, 2008). I dessa bedömningar föll eleverna ibland tillbaks på tumregler, exempelvis 

genom att bedöma antalet referenser i ett dokument snarare än att på ett djupare plan 

analysera referensernas trovärdighet. Eleverna i studien försökte ofta, om det gick, att få 

reda på vem som var författare till en webbresurs och vilken expertis denna besatt inom det 

aktuella området. Att källan var ny eller nyligen uppdaterad var också något som togs upp. 

Elever värderade positivt att informationen var att betrakta som aktuell, vilket skiljer sig 

från det klassiska källkritiska tidskravet där fokus ligger på samtidighet. Samtidigt lyftes 

flexibiliteten hos webbsidor, och framför allt hos Wikipedia, fram som något som gjorde 

trovärdigheten svårare att bedöma. Mediespecifika egenskaper hos digitala medier användes 

också för den källkritiska bedömningen, till exempel historie- och diskussionssidorna på 

Wikipediaartiklar. Även genre och retorik uppmärksammades av eleverna. Framför allt 

reagerade de på om uppgifter presenterades som neutrala eller om argument både för och 

emot i en fråga lyftes fram. Båda sätten att agera kunde leda till att eleverna betraktade 

källan som trovärdig eller icke trovärdig (jfr Limberg, 1998). Att en organisation upplevdes 

ha ett starkt positivt samhällsengagemang var också något som gjorde att elever kunde 

uppfatta den som en kognitiv auktoritet. I det fallet uppfattades alltså en stark tendens som 

positiv. (Francke, Sundin & Limberg, 2011)  

I elevernas arbete framkom ett fokus på att kontrollera vem som var ansvarig för en källa, 

på vilka andra källor informationen baserades och hur ett meddelande framfördes. De 

frågor som ställdes till webbresurserna hade ofta ett ursprung i undervisningen och i de 

frågor som ställs i källkritisk analys. En av de klasser som studerades (Francke, Sundin & 

Limberg, 2011) arbetade med en uppgift där de skulle rangordna ett antal källor som 

behandlade samma fråga från den mest trovärdiga till den minst trovärdiga källan. Genom 

att arbetet genomfördes i grupp var eleverna tvungna att resonera tillsammans om varför en 

källa var mer trovärdig än en annan och att hitta övertygande argument för sin åsikt. Att på 

detta vis vara tvungen att reflektera över och motivera sina källkritiska val återfinns i ett 

amerikanskt exempel (Jacobson Harris, 2008, s. 168) där elever i årskurs 8 analyserade 

problematiska webbsidor i par för att sedan delta i en klassdiskussion om hur de bedömde 

sidorna källkritiskt. Därefter fick de i uppdrag att ta med en förälder eller annan vuxen på 

en rundtur på sidan och förklara vad de hade kommit fram till. Därigenom tvingades de 

sätta ord på sin analys men fick också ta rollen som expert. I en annan uppgift med samma 

lärare analyserade eleverna webbplatser som föreföll trovärdiga vid första anblicken men 

som var designade för att sprida hat eller propaganda. De fick sedan undersöka vem som 

stod bakom domänadressen och vilka sidor som hade länkat till den. På så vis kan även mer 

tekniska kompetenser föras in i analysen. 
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Liksom i exemplet med yngre elever kan äldre elever jämföra och analysera olika genrer och 

medietyper. Då kan analysen av de sociala och tekniska omständigheter under vilka en 

resurs har tillkommit diskuteras mer utförligt, till exempel vilka hjälpmedel som tekniken 

erbjuder och vilken kringinformation på en plattform som kan vara till stöd i en källkritisk 

analys. Även diskussioner om professionella, ekonomiska, ideologiska och/eller kulturella 

faktorer vilka styrt resursens tillkomst är berikande (jfr Andersen, 2006). I anslutning till 

sådana diskussioner kan eleverna exempelvis undersöka hur politik och nyheter (t ex 

politiska val) kommuniceras av olika aktörer och i olika kanaler, exempelvis i tv-kanaler, 

dagstidningar av olika slag, längre reflekterande tidskriftsartiklar, blogginlägg av politiska 

kommentatorer, tweets från kandidater och partier, videoklipp som blir virala på Facebook, 

artiklar på Wikipedia, satirresurser och hatsidor. Ett annat kompetensområde som kan 

studeras på detta vis är det som ibland kallas science literacy. Utgångspunkt kan tas i en 

vetenskaplig frågeställning som har motbevisats eller som är kontroversiell och som 

kopplas till ämnesstudier och hur den kommuniceras i olika källor. Ett exempel är den 

påstådda (men motbevisade) kopplingen mellan MPR-vaccin och diagnoser inom 

autismspektrumtillstånd. Det kan leda till diskussioner om hur vetenskaplig kunskap 

produceras och kommuniceras mellan forskare och till allmänheten liksom hur både 

vetenskapliga rön och egna erfarenheter lyfts fram som argument på olika organisationers 

webbplatser och i sociala medier (se Doty, 2015). En sådan uppgift kan också uppmuntra 

till att utforska vilka kognitiva auktoriteter det hänvisas till och hur neutralitet, fakta och 

retorik hanteras av olika aktörer. 

Avslutning  

Denna text har fokuserat på källkritiska bedömningar på internet i skolan, och källkritik är 

givetvis ett viktigt redskap i skolarbetet och i liknande aktiviteter, som högre utbildning. 

Men ett viktigt syfte med att träna källkritik i skolan är att eleverna också ska tillämpa ett 

källkritiskt tänkande utanför skolan, i sin vardagliga mediekonsumtion, när de ställs inför 

viktiga beslut, i ett framtida yrkesliv eller för att kunna ta aktiv del i samhällsutvecklingen. 

Dagens informationssamhälle kräver utvecklade kritiska förmågor kopplade till medie- och 

informationskunnighet. Skolan spelar en viktig roll i att stärka unga som medvetna 

medieanvändare och det är något som UNESCO lyfter fram som en förutsättning för 

demokratiskt deltagande och ett fullvärdigt medborgarskap (Carlsson, 2013). Det är inte 

självklart att det källkritiska resonemang som övas i en situation kan föras över till andra 

situationer, eller att en källa som betraktas som trovärdig i ett sammanhang också är det i ett 

annat sammanhang, den så kallade transferproblematiken (Herring, 2010). Genom att ett 

källkritiskt förhållningssätt och utövande återkommer i många olika sammanhang i skolan 

tror vi emellertid att eleverna kan stå bättre rustade när de söker efter och möter källor i 

olika situationer. Det gäller inte minst i nya digitala publiceringsformer som ofta benämns 

kollaborativa eller sociala eller som är sammanställningar av öppna data. I dessa fall är det 

ofta svårt att bedöma trovärdigheten hos en källa baserat på källans upphov. Denna typ av 

källor diskuteras mer utförligt i Del 4 av denna modul.  
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