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Sammanfattning 
Elever blir dagligen matade med information på Internet och det är därför av stor betydelse 
att kunna avväga källor och ha ett källkritiskt förhållningssätt. Vikten av att behärska digitala 
verktyg och Internet ställer krav på hur skolan hanterar den tillgängliga informationen som 
finns på Internet där vem som helst kan sprida den och nå en stor publik. Tidigare forskning 
pekar på att elevers källkritiska förmågor på Internet brister, att lärare saknar kompetens i 
källkritik på Internet samt att källkritik på Internet sällan tar plats i undervisningen. 

Syftet med studien var att belysa hur svensklärare iscensatte styrdokumentens intentioner om 
att arbeta med källkritik på Internet. Detta med specifikt fokus på vad i undervisningen som 
främjade respektive begränsade utvecklingen av en bred källkritisk repertoar. Studien utgick 
från Norlunds (2009) typologi som gjorde det möjligt att upptäcka vilka typer av källkritiska 
aktiviteter och förmågor som betonades i svenskundervisningen.  

Metoden i studien som användes var semistrukturerade intervjuer. Urvalet för studien var fyra 
svensklärare för årskurs 7-9. I samband med de semistrukturerade intervjuerna ombads lärar-
na ta med sig undervisningsmaterial i källkritik på Internet. Syftet med att samla in och stude-
ra undervisningsmaterial efter intervjuerna var för att bättre kunna tolka hur källkritik på In-
ternet kommer till uttryck i undervisningen.  

Studiens resultat visar att lärares definitioner av källkritik på Internet begränsar elevers möj-
ligheter att bredda och utveckla sina källkritiska repertoarer. Förutom att lärares definitioner 
begränsar elevers repertoar visar resultatet också att lärares undervisningsuppgifter och di-
daktiska kunskaper om hur de ska lära ut källkritik på Internet brister. Sammanfattningsvis 
bör lärarutbildningen rikta mer fokus mot källkritik på Internet som innefattar en betydligt 
mer vidgad definition. Även verksamma lärare behöver kompetensutveckling inom källkritik 
på Internet för att elever skall få möjlighet till att bredda sina källkritiska repertoarer. 
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INLEDNING 
Det är idag lätt att både få åtkomst till information och att sprida information på Internet. An-
vändandet av Internet har enligt Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD, 2013) ökat drastiskt över hela världen och de talar om att människor går runt med 
“världen i sina fickor” på grund av den ökade tillgängligheten av information. Användningen 
av digitala medel och Internet har enligt OECD även ökat tillgången till datorer i skolor runt 
om i världen från och med år 2000 till och med år 2009. I och med den ökade digitaliseringen 
och användandet av Internet anses digital kompetens idag enligt Europaparlamentet och rå-
dets rekommendation vara en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Inom EU 
(2006/962/EG) innebär digital kompetens ”säker och kritisk användning av informationssam-
hällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål.”  

Vikten av att behärska digitala verktyg och Internet ställer i sin tur krav på hur skolan hante-
rar den tillgängliga informationen som finns på Internet där vem som helst kan sprida den och 
nå en stor publik. När det gäller ungdomar i Sverige och användningen av Internet, visar Fin-
dahl och Davidssons (2015) studie att 81% av ungdomar mellan 12 och 15 år använder Inter-
net på sina mobiler varje dag. Undersökningen visar även att 76 % av ungdomarna använder 
Internet som hjälp inför skolarbeten varje vecka. Då eleverna dagligen blir matade med in-
formation på Internet är det av stor betydelse att kunna avväga källor och ha ett källkritiskt 
förhållningssätt. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11 
2011) anger att elever skall utveckla sina förmågor att ”kritiskt granska fakta och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ” (s. 9). Det är således lärares ansvar att hjälpa eleverna att 
förhålla sig till all information på Internet. Lgr 11 slår fast att ”[s]kolan ska förmedla de mer 
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Ele-
verna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 
snabb förändringstakt” (s. 9).  

Vidare belyser Lgr 11 (2011, ss. 7-9) att en källkritisk förmåga krävs för att kunna tillgodogö-
ra sig ny kunskap och kunna utvecklas, vilket tidigare forskning också talar för. I Walraven, 
Brand-Gruwel och Boshuizens (2013) undersökning kom de fram till att undervisning i käll-
kritik resulterade i bättre skolresultat. Likaså skriver Fogelberg (2005) i sin studie att en god 
undervisning om källkritik gynnar elevers deltagande i samhället. Trots de positiva effekterna 
av källkritiksundervisning gällande Internet pekar tidigare forskning på att elevers källkritis-
ka förmåga på Internet brister, att lärare saknar kompetens i källkritik på Internet samt att 
källkritik på Internet sällan tar plats i undervisningen (Oxstrand 2013; Limberg & Folkesson 
2006; Kiili, Laurinen & Marttunen 2008). I Limberg, Hultén och Jarnevings (2002) studie 
kom de fram till att pedagoger lägger olika innebörder i begreppet källkritik. Hur lärare reali-
serar styrdokumentens intentioner kan alltså variera (Limberg & Folkesson 2006). Skrivning-
arna i styrdokumenten är öppna för tolkning och det är därmed inte givet vilka källkritiska 
aktiviteter och förmågor som undervisningen skall belysa. Även om styrdokumenten har en 
syn på källkritik som är öppen för tolkning visar studier att lärare tillämpar en förhållandevis 
snäv definition av vad källkritik är (jfr Norlund 2009; Limberg & Folkesson 2006). De snäva 
definitionerna grundar sig i att betydelsen av källkritik och ett källkritiskt förhållningssätt på 
Internet för lärarna är reducerat till att enbart vara en bedömning av en källas trovärdighet (jfr 
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Limberg, Hultén & Jarneving 2002). Detta kan förmodligen kopplas till att källkritik med röt-
ter från historieämnet innefattar just bedömning av en källas trovärdighet. 

Vad källkritik och källkritiskt förhållningssätt är definieras på olika sätt och varierar beroende 
på om det talas om källkritik som grundar sig i historieämnet eller inom ramen för att granska 
information på Internet. Vad gäller källkritik med rötter i historieämnet anger Hultén, Hult-
man och Eriksson (2007) att källkritik innefattar förmågor till att noga undersöka ny informa-
tion. Detta parallellt med att bedöma källans trovärdighet samt att kunna hitta ursprungskäl-
lan till informationen för att på så vis granska pålitligheten. Även Thurén (2003) beskriver 
källkritik med ursprung i historieämnet som en metod för att bedöma och värdera huruvida 
källan till påståendet eller informationen är sann eller inte. Fogelberg (2005) skriver däremot 
att källkritik inom ramen för Internet handlar om att kunna ta fram ny information, att kunna 
granska källans trovärdighet men även förmågan till att jämföra källorna mot varandra. Fo-
gelberg (2005) poängterar även att källkritik på Internet syftar till en kritisk förståelse om 
media och innefattar förståelse för innehåll, funktion och påverkan på individen. Internets 
utbud ger möjlighet till ny information – både bra och dålig, därför är det, enligt Leth och 
Thurén (2000) som talar om källkritik på Internet, viktigt att en individ kan lära sig att avskil-
ja trovärdig från icke trovärdig information. Leth och Thurén (2007) menar att källkritik på 
Internet innebär att kunna avgöra om huruvida informationen som individen hittar är trovär-
dig eller inte genom att analysera och granska den.  

Källkritiskt förhållningssätt inom ramen för historieämnet vägleds, enligt Hultén, Hultman 
och Eriksson (2007) av en viktig process: att ifrågasätta den nya informationen som hittas. 
Denna process innebär att man måste tänka ett steg längre och klargöra möjliga konsekvenser 
som kan uppstå om informationen inte granskas kritiskt. Vidare betonar Thurén (2003) att ett 
källkritiskt förhållningssätt inom ramen för historieämnet även handlar om att kunna rikta sin 
kritik mot sig själv och de förutfattade meningar som finns. Detta då människor helst ser det 
de själva vill se på grund av fördomar utan att tänka till en extra gång. Fogelberg (2005) där-
emot, menar att ett källkritiskt förhållningssätt på Internet kan stärka den personliga utveck-
lingen då detta leder till en ökad medvetenhet om hur medievärlden fungerar där ny informa-
tion analyseras och värderas. Dessutom skriver Fogelberg (2005) att ett källkritiskt förhåll-
ningssätt innebär att kunna möta och vara kritisk till det som finns på Internet. Leth och 
Thurén (2000) menar att ett källkritiskt förhållningssätt hjälper en individ att vidga sina per-
spektiv för att kunna förstå och tolka olika världsbilder vilket i sin tur gynnar den enskilde 
individens nytänkande. 

Ovanstående definitioner visar tydligt att vad gäller källkritik med rötter i historieämnet finns 
det förhållandevis smala definitioner av källkritik där man endast skall granska och vara kri-
tisk till ny information. Men när källkritik diskuteras i samband med Internet finns det mer 
utvecklade och breda definitioner; att exempelvis kunna förstå, analysera och jämföra. När 
det gäller källkritik på Internet framgår det hur vi människor exempelvis skall kunna ifråga-
sätta, jämföra och förstå informationens påverkan, tolka och förstå världsbilder och vidga 
sina egna perspektiv, vilket inte är lika tydligt när i den typ av källkritik som har rötter i histo-
rieämnet. Ett begrepp som används i denna studie för att belysa källkritik är repertoar. Be-
greppet har hämtats från Norlunds (2009) avhandling, som använder repertoarbegreppet i syf-
te att undersöka vad för aktiviteter som erbjuds och vilka förmågor eleverna tillägnar sig i 
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undervisning som rör kritisk sakprosaläsning. Eftersom att olika innebörder kan läggas i käll-
kritik är det också möjligt och relevant att i denna studie använda repertoarbegreppet för de 
aktiviteter och förmågor som betonas i undervisningen kring källkritik på Internet. En viktig 
fråga i sammanhanget är om svenskundervisningen erbjuder eleverna en bred repertoar av 
källkritiska förmågor i linje med de utvidgade definitioner som förespråkas när det gäller 
källkritik på Internet. Det kan också, sett ur ett utbildningssociologiskt perspektiv, vara bety-
delsefullt med en bred källkritisk repertoar för att skolan ska kunna fullfölja sitt kompensato-
riska uppdrag (jfr Norlund 2009). En lärares definition, beroende på om den är snäv eller bred 
påverkar sannolikt elevernas möjligheter att utveckla en bred källkritisk repertoar (jfr 
Norlund 2009).  

Vidare skriver Skolverket (2017b) att fyra av tio lärare anser att de är i behov av kompetens-
utveckling inom källkritik och att var fjärde grundskollärare inte arbetar för att utveckla ele-
vernas förmåga att granska information på Internet. Dessutom skriver Skolverket att Skolin-
spektionens granskning av elevernas källkritiska förmågor brister även om källkritik i kurs-
planen för svenska preciseras på följande sätt:    

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt-
ningar att utveckla sin förmåga att [...] söka information från olika källor och värdera 
dessa (Lgr 11, 2011 s. 249).  

Källkritiksundervisningen tycks alltså prioriteras bort trots att lärare är ålagda att arbeta med 
detta enligt styrdokumenten. I och med detta har Skolverket (2017a) utformat stöd i under-
visningen vad gäller källkritik på Internet. Där har Skolverket utarbetat lektionsmaterial som 
både lärare och skolbibliotekarier kan använda sig och ge eleverna förutsättningar för att ut-
veckla olika strategier i sina källkritiska förhållningssätt på Internet.   

SYFTE 
Syftet med studien är att belysa lärares förståelse av läroplanens intentioner om källkritik på 
Internet samt hur källkritik på Internet realiseras i svenskundervisningen. Detta med specifikt 
fokus på vad i undervisningen som främjar respektive begränsar utvecklingen av en bred 
källkritisk repertoar.   

Motivering av syfte  
Forskning talar för att undervisning i källkritik på Internet leder till bättre skolresultat, men 
trots detta arbetar få pedagoger med källkritik. Dessutom skiljer sig lärarnas uppfattningar om 
källkritik åt samt att elevers förmågor i källkritik på Internet brister. Det är därför betydelse-
fullt att få en insyn i lärares källkritiksundervisning på Internet.  
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GENOMGÅNG AV TIDIGARE FORSKNING 
  
Följande avsnitt presenterar tidigare forskning som har gjorts inom området källkritik. Aspek-
ter som rör informationssökning berörs även då detta tycks vara viktigt för att förstå källkriti-
kens betydelse och funktion på Internet. Inledningsvis behandlas studier som förespråkar vis-
sa specifika källkritiska metoder för att hantera information som återfinns på Internet. Däref-
ter behandlas forskning som belyser lärares syn på, kunskap om och undervisningsmetoder i 
källkritik på internet, samt i vilken utsträckning källkritik tar plats i undervisningen. Avslut-
ningsvis beskrivs studier som intresserat sig för elevers källkritiska förmågor på Internet.  

Källkritiska metoder på Internet  
Det finns en hel del forskning kring källkritikens relevans för Internetanvändning (Cronau 
2002; Cooke 2001). Det ökade Internetanvändandet innebär också att människor måste inne-
ha källkritiska kunskaper för att kunna göra avvägda beslut på Internet. Bland annat har 
Mandalios (2013), som är verksam inom informationsvetenskap, argumenterat för hur man 
ska söka, samt vilka metoder och strategier som kan användas för att nå trovärdig information 
på Internet. Hon skriver bland annat om den tillgängliga informationen som finns idag och 
användandet av digitala verktyg som har blivit en del av människors liv och vardag. För att 
belysa vikten av att kunna tackla den lättillgängliga informationen gör hon en liknelse mellan 
en kapten som kan orientera sig på havet med förmågan att orientera sig i den mängd infor-
mation som finns på Internet. Även Alexandersson och Limberg (2004) poängterar att det är 
av betydelse att vara källkritisk då Internet gett nya förutsättningar för skolvärlden där läraren 
inte längre är den enda kunskapskällan i klassrummet. Då läraren inte är den enda som förser 
elever med kunskap och information resulterar detta i att elever söker sig till Internet när de 
vill söka fakta, vilket inte alltid leder till att eleverna får rätt information om de inte är käll-
kritiska. Mandalios (2013) presenterar en metod om att vara källkritisk på Internet, och som 
även kan vara användbart i klassrummet. Likaså belyser även Hjørland (2012) denna metod 
som innehåller olika slags strategier för att vara källkritisk på Internet. Metoden innefattar 
frågeställningar gällande informationens relevans, vem som står bakom hemsidan, när sidan 
senast blev uppdaterad, hur sidan ser ut och varför hemsidan är gjord.  

Relevans innebär att Internetanvändaren skall jämföra informationen mot syftet för sin upp-
gift för att sedan värdera huruvida informationen är relevant för uppgiften eller inte (Manda-
lios 2013; Hjørland 2012). Sedan skall det kontrolleras vem som står bakom källan, för att 
komma fram till om det är någon som har kunskap inom området eller om avsändaren endast 
intresserar sig för detta. Vad gäller källkritik på Internet menar Mandalios (2013) även att det 
är viktigt att granska om hemsidan har någon form av information om upphovsmännen till 
Internetsidan. När det gäller datum hävdar de att det är av betydelse att finna när informatio-
nen är skriven för att sedan fråga sig om det är aktuellt att använda den till sin skoluppgift. 
Därefter kommer utseende där det sker en kontroll om källan har några referenser eller en 
källförteckning för att sedan granska om informationen som webbsidan inhämtat ser trovär-
dig ut genom att gå igenom ovanstående kriterier ännu en gång. Här poängterar Hjørland 
(2012) att även granska hur hemsidan är uppbyggd och strukturerad för att kunna orientera 
sig på hemsidan. När källans utseende granskas, är det enligt Mandalios (2013) även angelä-
get att se till hur informationen är skriven, är det exempelvis ett akademiskt språk eller är det 
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talspråk? Sista kriteriet ställer frågan varför källan finns och där skall man försöka se till syf-
tet med webbsidan. Är det är för att sälja, för att informera eller är det propaganda? Dessa 
strategier anses skapa en kritisk medvetenhet och ett kritiskt förhållningssätt hos elever 
(Mandalios 2013; Hjørland 2012).  

I relation till de utvidgade definitioner som nämns i studiens inledning, kan metoden betrak-
tas vara alltför snäv för att bredda elevers källkritiska repertoarer (jfr Fogelberg 2005; Leth 
och Thurén (2000). Hjørland (2012) menar dock att det är ett sätt för elever att börja innan de 
har utvecklat ett källkritiskt förhållningssätt och att metoden syftar till att utveckla den käll-
kritiska förmågan. Metoden ses alltså enligt Hjørland (2012) som ett steg på vägen för att lära 
sig att vara källkritisk, läsa, förstå och kritisera texter och dess budskap. Hjørland menar att 
“[g]ood, scholarly reading is to be aware of different perspectives, and to situate oneself 
among them” (2012, s. 266). Det krävs alltså att en medvetenhet om olika perspektiv och att 
kunna göra olika ställningstaganden till texter för att kunna vara källkritisk på Internet. Detta 
skulle kunna göra metoden till ett bra verktyg för att bredda elevers källkritiska repertoarer 
(jfr Hjørland 2012).      

Lärares syn och kunskap 
Limberg, Hultén och Jarnevings (2002) forskningsöversikt belyser stor del till den informa-
tionsvetenskapliga forskningen inom området men anknyter även till utbildningsvetenskap. 
De redogör bland annat för lärares förmågor i informationssökning och deras syn på hur de 
undervisar i källkritik i olika årskurser. Undersökningen visar att pedagoger har svårigheter i 
hur informationssökning ska läras ut i praktiken, samt svårt att precisera vad begreppet in-
formationssökning innebär. Vidare menar Limberg, Hultén och Jarneving att detta beror på att 
pedagogerna har bristande förmågor i informationssökning, vilket leder till att undervisning-
en i källkritik får en bristande kvalitet. Resultatet i Limberg, Hultén och Jarneving studie vi-
sar sig vara detsamma som i Smith (2013) studie, vilket visar att pedagoger som inte har goda 
kunskaper kring källkritik väljer att prioritera bort att ha undervisning om källkritik på Inter-
net. Smith valde att intervjua gymnasielärare rörande deras uppfattning om begreppet infor-
mation literacy. I hennes studie visar det sig att lärare har svårt att förstå begreppet och att de 
önskade mer kunskap i källkritik och källkritiskt förhållningssätt från lärarutbildningen.  

Davidsson, Limberg, Lundh och Tyrén (2007) menar att lärare inte har tillräckligt med didak-
tiska redskap för att föra vidare sina kunskaper om källkritik till eleverna i undervisningen. 
Fogelbergs (2005) studie har även visat att det kan finnas klyftor bland lärarna där de äldre 
pedagogerna upplever mer osäkerhet inför de nya digitala verktygen än de yngre. Davidsson 
et al. (2007) genomförde fokusgruppsamtal med 15 lärare och två bibliotekarier som undervi-
sar årskurs 1-3. Lärarna kom från olika skolor och uppmanades i samtalen att diskutera hur 
informationssökning och IKT-verktyg kom in i deras undervisning. Forskarna observerade 
även eleverna när de arbetade med olika teman för att få en klarare bild om hur de söker in-
formation till deras uppgifter via dator eller på andra sätt. Davidsson et al. kom fram till att 
trots att pedagoger har fått utbildning i informationssökning och IKT-verktyg saknar de en 
didaktisk förmåga att kunna förmedla kunskaperna vidare till eleverna i undervisningen. 
Limberg och Folkesson (2006) har påvisat att lärarstudenter på liknande vis tycker att de inte 
får med sig tillräckligt med didaktiska verktyg från lärarutbildningen för att kunna undervisa 
om källkritik i praktiken. Resultatet pekar även på att pedagogers undervisning om källkritik 
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och källkritiskt förhållningssätt styrs av hur de ser på källkritik och informationssökning, 
samt om pedagoger har fått de rätta didaktiska verktygen för att undervisa om källkritik.  

Lärares arbetssätt och metoder 
Oxstrands (2013) undersökning visar att få lärare arbetar med aktiviteter som främjar elevers 
källkritiska förmågor. Lärarna i Oxstrands undersökning talar för att de är medvetna om vik-
ten av att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt på Internet hos eleverna, men få lärare uttryckte 
hur de gick tillväga för att främja detta hos eleverna. En aktivitet som framkom i undersök-
ningen där lärarna tillämpade och främjade ett källkritiskt förhållningssätt var när eleverna 
var tvungna att ha med minst två källor i sina arbeten. Detta för att minska risken för felaktig 
information i sina arbeten, vilket enligt lärarna i Oxstrands studie också gav eleverna tid för 
reflektion kring källorna de använde sig av.  

En svensk studie gjord av Limberg och Folkesson (2006) har undersökt vad lärare och biblio-
tekarier uppfattar vara betydelsefullt i undervisningen gällande informationskompetens, vil-
ket också berörde källkritik. Studien visar att lärare måste ägna mer tid åt att hjälpa eleverna 
att utveckla sina källkritiska förmågor i sin undervisning där de ges förutsättningar till att be-
döma källors relevans i förhållande till en uppgift och sammanhang. Vidare skriver Limberg 
och Folkesson (2006) att lärarnas utsagor ger ett fåtal exempel på att källkritik och källkri-
tiskt förhållningssätt tar plats i deras undervisning, likt Oxtrands (2013) studie. I Limberg och 
Folkessons (2006) studie framkommer även brister i lärarnas källkritiska aktiviteter gällande 
återkoppling på kvaliteten på elevernas källkritiska förmågor. Lärarna i studien talar ofta om 
vad de skulle vilja göra för aktiviteter för att stödja elevers kunskapsutveckling inom området 
men de talar inte om hur och på vilket sätt de går tillväga för att stödja deras utveckling inom 
källkritik på Internet. I Limberg och Folkessons studie framkommer också att lärare upp-
märksammar många faktafel i elevtexter och betonar att det är av stor vikt att det skall vara 
korrekt faktainnehåll för att få kunskap inom ämnet. Limberg och Folkesson poängterar där-
för vikten av att stötta eleverna i sitt informationssökande och källkritiska förhållningssätt på 
Internet för att hitta trovärdig information. Vidare tolkar Limberg och Folkesson lärarnas ut-
sagor och menar att lärarna tycker att undervisning av området källkritik är svårt, vilket Pérez 
Tornero och Pis (2011) undersökning också visar på. Pérez Tornero och Pis studie visar att 
lärares kunskaper i källkritik på Internet brister och att lärares mediekunnighet avspeglar sig i 
elevers lärande. Lärares kunskaper om och i källkritik på Internet kan alltså påverka eleverna 
och deras kunskapsutveckling inom området.   

Elevers källkritiska förmågor på Internet 
Forskning visar att det finns ett behov av att utveckla elevers källkritiska förmågor och käll-
kritiska förhållningssätt på Internet. På en gymnasieskola i Finland har Kiili, Laurinen och 
Marttunen (2008) granskat 25 elever i hur de använder sin källkritiska förmåga när de skall 
hitta information inför en skrivuppgift. Samtidigt som eleverna fick söka information på In-
ternet tillfrågades de om sina tankar kring informationssökningen och deras val av källor till 
skrivuppgiften. Det som tydligt framkom i studien var att fokus låg mer på att hitta informa-
tion som var väsentlig för skrivuppgiften än att granska om den fakta som presenterades var 
trovärdig. Studien visar även att endast 3 av 25 elever bedömdes vara källkritiska till infor-
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mationen de hittade på Internet och som användes till deras skrivuppgift. Eleverna som an-
sågs vara källkritiska reflekterade och jämförde informationen de hade hittat på Internet till 
skillnad från resterande klasskamrater som använde sig av den första bästa sökträffen kring 
ämnet de skulle skriva om utan att närmare reflektera kring informationen. När elever väljer 
att inte reflektera kring information de hittar på Internet handlar det enligt Limberg och Fol-
kesson (2006) om att de tenderar att vara godtrogna.  

Walraven, Brand-Gruwel och Boshuizens (2009) studie som utfördes på 23 elever i årskurs 
nio visar att eleverna ägnar mer tid åt att hitta information inför en uppgift som är relevant för 
uppgiften än information som är pålitlig. Elever använder den nya informationen på Internet 
utan att ha ett källkritiskt förhållningssätt till den. Resultatet visar att eleverna okritiskt kopie-
rar fakta till deras skoluppgifter och att detta leder till att eleverna får bristfälliga kunskaper 
kring ämnet de arbetar med. Undersökningen visar även att eleverna har bristfälliga kunska-
per om källkritik och att detta kan komma att påverka elevers val av information och kun-
skapsutveckling.  

Alexandersson och Limberg (2005) riktar in sig på hur gymnasieelever använder bibliotek, 
andra informationsvägar och källor för att hitta information för sina uppgifter i skolan. 
Forskningen genomfördes på 300 skolor där intervjuer med pedagoger gjordes på 17 skolor i 
Sverige. Forskarna valde att observera eleverna när de sökte information som de skulle an-
vända till sina skoluppgifter. Undersökningen genomfördes under perioden 1998-2004 och 
utfördes på alla utbildningsnivåer från grundskolan till gymnasienivå. Forskningen visar att 
elever har en god datavana, men att hitta relevant och kritiskt utvärdera ny information var 
svårt då eleverna var tvungna att söka efter information de inte hade mycket kunskaper kring. 
Uppgiften eleverna fick möjliggjorde ett källkritiskt tänkande där eleverna var tvungna att 
sovra bland information för sin uppgift, men då ämnet var nytt för eleverna hade de svårt för 
att sovra och se vilken information som var tillförlitlig. Resultatet visar även att elever var 
frustrerade över att de inte har ett källkritiskt tänkande och ansåg att uppgiften var menings-
lös då eleverna inte hade mycket kunskap kring ämnet de skulle skriva om. 
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TEORETISK RAM  
I följande avsnitt behandlas det analytiska redskap som använts för att belysa lärares förståel-
se av läroplanens intentioner om källkritik på Internet samt hur källkritik på Internet realise-
ras i svenskundervisningen. Detta med specifikt fokus på vad i undervisningen som främjar 
respektive begränsar utvecklingen av en bred källkritisk repertoar. Det analytiska redskapet 
består av en typologi hämtad från Norlunds (2009) avhandling som fokuserar kritisk sakpro-
saläsning. Typologin beskriver fyra olika typer av kritisk läsning, vilka kommer att fungera 
som en lins i bearbetning och analys av det empiriska materialet i denna studie.  

Analytiska redskap   

Norlunds avhandling (2009) studerar hur gymnasielärare i svenskämnet undervisar i kritisk 
sakprosaläsning. Norlund gör en distinktion mellan fyra olika typer av kritisk sakprosaläs-
ning: kritisk-analytisk, kritisk-integrerande, kritisk-evaluerande och kritisk-ideologisk. Enligt 
Norlund innebär den kritisk-analytiska förmågan att kunna sovra, göra jämförelser, dra paral-
leller, se orsak och verkan, göra tidslinjer med mera. Kritisk-integrerande aktiviteter innehål-
ler istället läsning där elever själva tar ställning i förhållande till en eller flera texter men ock-
så där texters ställningstagande integreras med varandra. Aktiviteter som exemplifierar en 
kritisk-integrerande lektionsundervisning är bland annat när elever får jämföra recensioner 
med filmer och där elever uppmanas att göra olika ställningstaganden till olika slags material 
såsom film och faktatext. Kritisk-evaluerande läsning innebär en bedömning av en texts rele-
vans för uppgiftens syfte och/eller bedömning av en texts trovärdighetsgrad. Vidare beskrivs 
kritisk-ideologisk läsning enligt Norlund som ifrågasättandet av världsbilder. Det är en väg 
för elever att få perspektiv på underordnade gruppers villkor men också för elevens egna vill-
kor skall synliggöras. Begreppen i Norlunds typologi är inte tänkta att beskriva renodlade ak-
tiviteter i undervisningen, utan används snarare som en analytisk kategori i syfte att förstå hur 
kritisk läsning kommer till uttryck inom undervisning. Dessa används sedan när hon behand-
lar läsaktiviteter som både möjliggörs och hindras i undervisningen. Norlund har i sin studie 
både analyserat läromedel och intervjuer med lärare. Därefter har hon utifrån begreppen ana-
lyserat vad som kan ses som främjande och begränsande för att eleverna ska utveckla en bred 
repertoar när det gäller kritisk läsning.  

Norlunds (2009) avhandling visar att kritisk läsning inte tar någon större plats i undervisning-
en även om lärarna i avhandlingen ger exempel på hur de arbetar för att främja olika typer av 
kritisk läsning. Hindrena är åtskilliga där lärares följsamhet för elevers reaktioner är det som 
gör det svårt att utveckla alla repertoarer. Det som också skapar hinder för en bred repertoar 
hos eleverna är lärarnas kompetens, elevers erfarenheter från tidigare skolgång och föreställ-
ningar om hur undervisningen bör organiseras och bedömas.  

Norlund har utgått från Basil Bernsteins utbildningssociologiska teori, bland annat Bernsteins 
begrepp ”repertoar”. Med bred repertoar menar Norlund vad för slags aktiviteter samt vilka 
redskap eleverna erbjuds vid möten av olika sakprosatexter som har olika språkliga, karaktä-
ristiska drag och är skrivna för olika ändamål och syften. Dessa färdigheter menar Norlund 
kännetecknas av att de har ett “pedagogiskt drag och är avsedda att vara applicerbara i nya 
och kommande lässituationer” (2009, s. 50). En bred repertoar avser därmed även att kunna 
behärska kunskaper i olika lärandesituationer och sammanhang. När det gäller dessa kunska-
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per och förmågor konstaterar Bernstein (2000) att människor har olika förutsättningar till att 
behärska detta beroende på aktiviteter, förutsättningar och olikheter människor emellan. 

Thus the repertoire of each member of the community will have both a common nucleus but 
there will be differences between the repertoires. There will be differences between the reperto-
ires because of differences between the members arising out of differences in members contexts 
and activities and their associated issues. (2000, s. 158) 

Norlund menar på att med hjälp av Bernsteins definition och gestaltning av repertoarbegrep-
pet erbjuds tillfälle att studera elevers möjligheter till att få en bred repertoar i skolan då läro-
planen ger uttryck och är öppen för att utveckla en bred repertoar vad gäller kritisk läsning 
hos eleverna. Sett ur ett utbildningssociologiskt perspektiv skall elever få tillgång till en bred 
repertoar eftersom alla har rätt till att få åtkomst till kunskap. Detta kan kopplas till skolans 
övergripande ändamål och demokratiuppdrag som rör elevers rätt till att inhämta och utveckla 
kunskaper (Norlund 2009). Repertoarbegreppet kan även kopplas samman med skolans kom-
pensatoriska uppdrag att verka utjämnande mellan individer där det eftersträvas att utifrån 
elevernas behov skapa förutsättningar till att väga upp olika skillnader för att ge eleverna en 
likvärdig utbildning.  

I denna studie får begreppet repertoar en central roll då tidigare forskning visar att elevers 
källkritiska förmågor på Internet är bristfälliga, vilket kan ses som att endast vissa av elevers 
källkritiska repertoarer har blivit tillgodosedda och inte alla. Vidare förespråkas det vidgade 
definitioner av källkritik när det gäller just källkritik av information på Internet (Fogelberg 
2005; Leth & Thurén 2000). Dessa definitioner innefattar förmågor som till stor del svarar 
mot Norlunds typologi där man skall jämföra, förstå världsbilder, tolka och vidga sina per-
spektiv. I föreliggande studie används därför Norlunds typologi kring olika typer av kritisk 
läsning som ett analysredskap för att undersöka lärares förståelse av läroplanens intentioner 
om källkritik på Internet samt hur källkritik på Internet realiseras i svenskundervisningen. 
Detta med specifikt fokus på vad i undervisningen som främjar respektive begränsar utveck-
lingen av en bred källkritisk repertoar. Analysredskapet gör det möjligt att upptäcka vilka ty-
per av källkritiska aktiviteter och förmågor som betonas i undervisningen.  

Analysredskapets förtjänster och svagheter 
Analysredskapet förtjänster är bland annat att den möjliggör en mer djupgående insyn i vilka 
aktiviteter som erbjuds i undervisningen på ett specifikt sätt. Det är alltså genom analysred-
skapet enkelt att kategorisera det som betonas i svenskundervisningen. Det som däremot kan 
ses som en svaghet med redskapet är att det inte finns distinkta instruktioner för vad som 
egentligen ses som främjande respektive begränsande, mer än att Bernstein (2000) indikerar 
på att ju större bredd eleverna får i sin undervisning desto bättre. Det finns således inga rikt-
linjer om att det bör vara två eller tre förmågor för att det skall ses som främjande för en bred 
källkritisk repertoar, utan ju fler förmågor som betonas i undervisningen desto bättre för ele-
vernas utveckling av sina källkritiska repertoarer på Internet. Utgångspunkten för analysen 
har därför varit att utifrån typologin få syn på den bredd som framträder och som Bernstein 
(2000) menar att eleverna skall få tillgång till i undervisningen. Ju fler förmågor som fram-
träder i både utsagor och undervisningsuppgifter desto mer främjande är det för elevernas 
källkritiska repertoarer på Internet och ju färre förmågor som framträder desto mer begrän-
sande är det för elevernas källkritiska repertoarer på Internet. Med bred källkritisk repertoar 
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avser vi i denna uppsats att undervisningen gällande källkritik på Internet ger eleverna möj-
lighet att utveckla flera kritiska förmågor. Det som även bör poängteras är att studien fokuse-
rat på det skrivna materialet vilket gör att analysredskapet inte tagit hänsyn till hur undervis-
ningen egentligen har utformats i praktiken.  

Definition av bred och snäv syn 
Källkritik på Internet har en fast begreppsförklaring, vilket är som ovan nämnts i likhet med 
Norlunds (2009) typologi. Läroplanen ger uttryck och är öppen för att utveckla en bred reper-
toar vad gäller att vara källkritisk på Internet. Bernstein (2000) framhåller att undervisningen 
skall erbjuda eleverna möjlighet till att bredda sina repertoarer. I studien kommer begrepps-
förklaringen till källkritik på Internet därför ligga till grund för det som kommer att kallas för 
en bred syn då den med stöd av Norlunds (2009) typologi och Bernsteins (2000) repertoarbe-
grepp motsvarar en bred källkritisk repertoar. Det som benämns som snävt är vad Bernstein 
(2000) menar är en undervisning som inte uppmuntrar till en utveckling av elevers repertoa-
rer. Eftersom källkritik på Internet innefattar mer än det kritiskt-evaluerande kommer den de-
finition av källkritik med rötter från historieämnet som behandlas i inledningen att ses som 
snäv i studien.  
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ANSATS OCH METOD  
I följande avsnitt redovisas den metod som vi har använt oss av i studien. Inledningsvis be-
handlas hur studiens genomförande har inspirerats av hermeneutik. Därefter redogör vi för 
hur det empiriska materialet har samlats in, via intervjuer och tillgång till lärares undervis-
ningsmaterial, samt hur detta material har bearbetats och analyserats. Avslutningsvis behand-
las studiens trovärdighet och de etiska överväganden som vi gjort.  

Hermeneutik 
Studien har inspirerats av hermeneutiken som fokuserar på den egna individens tolkning av 
ett fenomen. Vi utgår därför från att vi måste tolka lärares förståelse av läroplanens intentio-
ner om källkritik på Internet samt hur källkritik på Internet realiseras i svenskundervisningen. 
Vi behöver även tolka vad i undervisningen som främjar respektive begränsar utvecklingen 
av en bred källkritisk repertoar.  Vi har utgått från att våra egna erfarenheter, handlingar, soci-
ala och kulturella erfarenheter kommer att påverka våra tolkningar. Vårt tolkningsarbete har 
alltså setts som påverkade av vår syn på fenomenet, vilket gör att tolkningarna dels måste 
kontextualiseras, dels behövs en medvetenhet om sina egna fördomar och vad man har för 
förförståelse för att kunna tolka bättre (Ödman 2005;Thurén 2007). För att nå en vetenskaplig 
tolkning har våra tolkningar även knutits an till tidigare forskning, men också Norlunds 
(2009) typologi för att styra våra tolkningar mot det som är relevant mot vårt syfte. Ödman 
(2005) talar även om hur man i den hermeneutiska kunskapssynen måste vara kritisk. Detta 
görs i studien genom att jämföra, prova och vara kritiska mot våra tolkningar då det empiris-
ka materialet ibland kan komma att tolkas på olika sätt. Vi har också haft tillgång till en hand-
ledare som fungerat som en kritisk granskare när det gäller hur det empiriska materialet har 
tolkats av oss. 

Hermeneutiken är öppen för andra människors världsbilder och syftar inte till att ta reda på 
huruvida något är rätt eller fel i en objektiv mening, utan snarare om hur människor själva 
tolkar olika företeelser i praktiken. Tolkningar av ett fenomen blir enligt det hermeneutiska 
synsättet inte alltid enhetliga då synsättet tar hänsyn till relativistiska tankegångar som bero-
ende på människors beteenden, handlingar, sociala och kulturella erfarenheter kan påverka 
synen på ett fenomen (Thurén 2007). Detta innebär att vi inte är ute efter att bestämma 
huruvida något är rätt eller fel, utan snarare att beskriva och motivera våra tolkningar. 

Intervjuer av lärare  
Fejes och Thornberg (2009) menar att undersökningsområdet är det som styr metodvalet. För 
att kunna studera lärares förståelse av läroplanens intentioner om källkritik på Internet, hur 
källkritik på Internet realiseras i svenskundervisningen med specifikt fokus på vad i under-
visningen som främjar respektive begränsar utvecklingen av en bred källkritisk repertoar, an-
vände vi oss därför av semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna foku-
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serar på respondenternas egna erfarenheter, associationer och uppfattningar av en företeelse 
vilket gör att man på så vis kan komma åt lärares förståelse för läroplanens intentioner om 
källkritik på Internet och hur det realiseras i svenskundervisningen. Den semistrukturerade 
intervjun utgår från ett frågeschema där den som intervjuar börjar med öppna frågor för att 
skapa trygghet hos respondenten som sedan följs upp med mer specifika frågor (Fejes & 
Thornberg 2009). Utifrån syftet formulerades intervjufrågor som sedan granskades av vår 
handledare. När intervjufrågorna arbetats fram gjordes en pilotstudie för att se hur väl frågor-
na fungerade, där testades även det inspelningsinstrument som skulle användas. Efter den ge-
nomförda pilotstudien transkriberades intervjun för att kunna se om den motsvarade syftet 
med studien, vilket den gjorde i stort. Följdfrågorna behövde dock korrigeras lite grand. Frå-
geschemat för studien startar med inledande frågor, för att sedan beröra källkritik i allmänhet, 
lärarnas förståelse av elever och källkritik, lärares undervisning och källkritik, och till sist 
skolan och källkritik (se bilaga 1).  

De semistrukturerade intervjuerna är ett verktyg som ger möjlighet till att ställa följdfrågor 
om respondenternas svar skulle vara otydliga eller om något behövdes förtydligas. I fråge-
schemat fanns därför fasta följdfrågor som gav möjlighet till mer djupgående svar på det un-
dersökta området. Vi använde oss också av följdfrågor som inte fanns med i frågeschemat då 
vissa svar som respondenten gav anknöt till andra frågor; något som Bryman (2011) tar upp 
och som en semistrukturerad intervju öppnar för. Genomförandet av intervjuerna varade i cir-
ka 45 till 60 minuter där en av oss intervjuade medan den andra antecknade respondentens 
kroppsspråk vilket är i enlighet med Brymans (2011) råd. Intervjuerna spelades in för att 
kunna ha möjligheten till att återvända till materialet och fortsätta tolkningsarbetet eftersom 
det inte finns tid till att reflektera under själva samtalet. När intervjuerna slutfördes transkri-
berades och analyserade dessa noggrant.  

I studien har fyra pedagoger som undervisar i årskurserna 7-9 på två olika skolor blivit valda 
för intervjun. Det som har påverkat valet har varit att de även arbetar med iPads och datorer i 
undervisningen då studien syftar till att belysa om eleverna får möjlighet till att bredda sina 
källkritiska repertoarer specifikt på Internet. I vårt fall arbetar respondenterna på våra tidigare 
verksamhetsförlagda utbildningsplatser. Det är alltså ett bekvämlighetsurval, som Bryman 
(2011) nämner, där urvalet grundar sig i tillgängligheten av respondenter.  

Lärarna i resultatet kommer att benämnas som L1, L2, L3 och L4 och kommer inte att kom-
ma i den ordning intervjuerna genomfördes på för att säkerställa att respondenterna avidenti-
fieras.  
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Undervisningsmaterialet 
Innan de semistrukturerade intervjuerna skedde ombads respondenterna att ta med två under-
visningsuppgifter som de använder när det gäller källkritik på Internet och som deras elever 
har fått arbeta med. Lärarnas undervisningsmaterial har rubricerats efter vad respektive upp-
gift handlar om. L2:s ena uppgift valdes bort i studien då den inriktar sig på referat och inte 
källkritik på Internet. Även en av L3:s undervisningsmaterial ses inte som en uppgift gällande 
källkritik på Internet i sin helhet då det mer är utformat som ett stödmaterial, men analysera-
des trots detta ändå i studien på grund av dess relevans för elevernas källkritiska arbetssätt.  

Kihlström (2007) talar om begreppet triangulering som innebär att kunna använda sig av oli-
ka metoder och redskap för att studera samma fenomen. Detta har gjorts i studien genom att 
vi använt oss av både intervju som redskap och analyser av respondenternas undervisnings-
material. Syftet med att samla in och studera lärarnas undervisningsmaterial efter de genom-
förda intervjuerna var för att kunna tolka bättre (Ödman 2005) och få en djupare förståelse 
för hur lärare arbetar med källkritik på Internet. De olika metoderna ger dessutom en mer till-
förlitlig bild av det undersökta området då flera infallsvinklar användes för att studera samma 
område (Kihlström 2007). Enligt Dovemark (2007) används fallstudier och intervjuer som 
metoder för att närma sig fenomen på mer än ett sätt, det vill säga att verkligheten närmas 
genom att använda sig av fler än ett redskap. Med hjälp av de två metoderna gav det oss un-
derlag för att utmana våra tolkningar. 

Bearbetning och analys

Först skedde transkriberingen av de genomförda intervjuerna genom att vi lyssnade på det 
inspelade materialet ett flertal gånger där vi under tiden pausade för att därefter skriva ned 
svaren på varje fråga ordagrant (Kihlström 2007). Under transkriberingen lyssnade vi på en 
lärares svar i taget där vi båda satt med för att gemensamt tolka vad respondenten inte ut-
tryckte explicit men som ändå kunde vara relevant för studien. Varje lärare fick under tran-
skiberingsprocessen varsin färg, för att lättare kunna skilja på vem som sagt vad och för att 
göra det mer tydligt under tolkningsarbetet när det skulle skrivas ut och analyseras (Dove-
mark 2007). Därefter skickades transkriberingen till respektive respondent tillsammans med 
ett erbjudande om tillgång till ljudupptagningarna för att kunna kontrollera att det transkribe-
rats korrekt (Thurén 2007). Allt material analyserades utifrån ett hermeneutiskt förhållnings-
sätt, vilket innebär att vi har tolkat det empiriska materialet och därmed provat våra tolkning-
ar på olika sätt så att de svarar mot studiens frågeställningar. Transkriberingen lästes igenom 
ett flertal gånger, där vi samtidigt skrev ned det mönster vi såg i utsagorna. Norlunds (2009) 
analysredskap har använts för bearbetning och analys av materialet för att upptäcka vilka 
specifika typer av källkritiska aktiviteter och förmågor som betonas i undervisningen. Med 
hjälp av analysredskapet identifierades olika kategorier gällande vad som var främjande re-
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spektive begränsande för elevers möjligheter till att utveckla och bredda sina källkritiska re-
pertoarer. Lärarnas uttalanden placerades i olika kategorier och gav stöd för våra tolkningar. 
När lärarnas uttalanden användes, korrigerades språket för sammanhanget, det vill säga att vi 
ändrade ordval och talspråk för att det bättre skulle passa in i resultatframställningen. Språket 
har däremot inte korrigerats så att det skapat en annan innebörd, utan enbart för att tydliggöra 
för läsarna.  
  
Undervisningsmaterialet analyserades även det med hjälp av Norlunds (2009) analysredskap. 
Processen började med en utformning av ett dokument innehållandes beskrivningar av vad 
analysredskapets olika delar innebär och vad respektive kritisk förmåga står för. Därefter 
skrevs lärarnas undervisningsmaterial ut för att kunna göra en mer visuell jämförelse mellan 
verktyget och materialet och se mönster i planeringarna. Sedan lästes och studerades under-
visningsmaterialen igenom ett flertal gånger för att se vilka källkritiska aktiviteter som fram-
trädde i uppgifterna och vilka förmågor som främjades respektive begränsades. De olika för-
mågorna som framträdde i undervisningsmaterialet noterades vid sidan av dokumentet och 
jämfördes med hur Norlund (2009) betraktar de olika förmågorna. Därefter tolkades under-
visningsmaterialen utifrån vad som ansågs vara främjande eller begränsande för en bred käll-
kritisk repertoar för eleverna, där vi återigen prövade våra tolkningar genom att jämföra ma-
terialet och analysredskapet mot varandra för att nå en sådan riktig tolkning som möjligt.   

Studiens trovärdighet 
Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för att nå hög kvalitet i ett vetenskapligt arbete 
(Bryman 2011). Validitet avser studiens giltighet, där det strävas efter att studiens syfte skall 
besvaras. Då studiens inspirerats av den hermeneutiska kunskapssynen innebär giltighet här 
hur väl studien skänkt mening åt själva företeelsen, vilket har medfört att vi har arbetat med 
våra tolkningar i förhållande till vårt syfte och det insamlade materialet (Ödman 2005). För 
att studien skall nå validitet utarbetades även intervjufrågorna så att de överensstämde med 
studiens syfte och kontrollerades genom en pilotstudie som genomfördes innan de tänkta re-
spondenterna skulle svara på frågorna. Intervjufrågorna kontrollerades även av vår handleda-
re som kom med förslag på förbättringar i frågeschemat. Studiens trovärdighet har också 
stärkts genom att vi tydligt visat på processen av vårt genomförande där vi tydligt har beskri-
vit hur vi har gått till väga (Ödman 2005).  

Vidare talar Ödman (2005) om begreppet koherens, som dels innebär huruvida studiens alla 
delar hänger samman, dels hur studien placeras in i ett sammanhang, som exempelvis vad 
tidigare forskning pekar mot och undervisningspraktikens krav. Studien har därför utarbetats 
för att tydliggöra alla delar, där forskningsfrågorna är motiverande och där den valda meto-
den svarar mot forskningsfrågorna. Därutöver har våra tolkningar av allt material prövats ett 
flertal gånger och arbetats med för att de skall hänga ihop och bilda en röd tråd.  
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Reliabilitet avser den trovärdighet resultatet visar och syftar till hur väl man kan lita på det. 
En hög reliabilitet för en studie kännetecknas därför av ett resultat som skulle kunna nås av 
andra som undersöker samma sak (Bryman 2011). Vad gäller kvalitativa undersökningar kan 
det enligt Bryman (2011) vara svårt att nå hög reliabilitet då respondenterna kan svara an-
norlunda beroende på miljö eller vem det är som intervjuar. Ödman (2005) menar att det i 
undersökningar, som inspirerats av hermeneutiken, finns en annan sorts reliabilitet att uppnå 
än resultatens tillförlitlighet och replikerbarhet. Det handlar mer om hur man har gjort för att 
tolka bättre och vara kritisk mot tolkningarna under processen (Ödman 2005). Intervjuerna 
spelades därför in för att ha möjligheten till att fortsätta vårt tolkningsarbete, genom att åter-
koppla, lyssna och pröva de olika tolkningarna i omgångar (jfr Kihlström 2007; Ödman 
2005). När intervjuerna transkriberats skickades även materialet till respektive respondent för 
att bekräfta att det transkriberats på ett korrekt sätt. Ödman (2005) skriver att man i ett her-
meneutistiskt förhållningssätt måste utgå från att man tolkar utifrån egna förförståelser som 
kan påverka tolkningsarbetet vilket innebär att man behöver vara självkritisk.  

Även om vi har försökt att vara så objektiva som möjligt kan vi inte undgå att få nya tolk-
ningar och förståelser av att tolka och förstå (Ödman 2005). Detta har inneburit att vi har va-
rit kritiska mot våra egna och varandras tolkningar när vi har studerat det empiriska materia-
let. Vi har även varit kritiska genom att pröva våra tolkningar med lärarnas uttalanden, och 
när vi studerat intervjuerna och undervisningsmaterialet har vi använt oss av Norlunds (2009) 
analysredskap som stöd. Vi har även varit noggranna med att tolkningarna är sammanhäng-
ande, och vi ger även utrymme för andra tänkbara tolkningar som går att göra av materialet.  

För att belysa studiens syfte har vi på två sätt försökt att få fram trovärdiga resultat, dels ge-
nom intervjuer, dels genom att undersöka pedagogernas undervisningsmaterial. Det berikar 
tolkningsarbetet att använda sig av flera olika metoder i en hermeneutisk studie.  

Etik  
För att forskning skall genomföras på ett etiskt regelrätt sätt finns det krav på hur forskning 
skall bedrivas. Vetenskapsrådet (2002) redogör för fyra huvudkrav som bör tas i beaktning 
vid forskning. Dessa fyra huvudkrav benämns som: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet i studien har uppnåtts genom att vi förklarat för deltagarna vad vårt syfte 
med studien är på ett tydligt sätt. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att vi noggrant infor-
merat respondenterna att deras deltagande är frivilligt och att de får avbryta sin medverkan 
när de vill samt att respondenterna även har rätt till att avbryta sin medverkan i efterhand. 
Konfidentialitetskravet har i studien framgått genom att respondenterna informerats om att 
deras namn kommer att avidentifieras i framskrivningen av både intervjuer och undervis-
ningsmaterial. Vi har även informerat att deras arbetsplatser inte kommer att framkomma i 
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studien då skolornas namn inte kommer att nämnas. När det gäller nyttjandekravet informe-
rade vi respondenterna om att allt material endast kommer att användas till studien och ingen-
ting annat.  

Etiska ställningstaganden  
De etiska överväganden vi tagit i beaktning är bland annat att vi valt att inte offentliggöra lä-
rarnas undervisningsmaterial och att vi beskrivit uppgifterna med andra ord när de presente-
ras under resultatdelen. Istället för att skriva de angivna instruktionerna har vi alltså med and-
ra ord förklarat vad eleverna förväntas göra. Detta innebär att vi exempelvis har skrivit att 
eleverna får arbeta med olika religioner istället för vilka specifika religioner undervisningen 
syftade till att belysa. Genom nyttjandekravet utlovades respondenterna att allt material en-
dast skulle användas till studien. Undervisningsuppgifterna har därför bara varit tillgängliga 
för inblandade i studien där vi varit tydliga med att de inte får spridas. Vid publicering av stu-
dien kommer vi att välja att följa konfidentialitetskravet genom att inte offentliggöra under-
visningsuppgifterna trots att vi i studien inte benämnt lärarnas namn eller arbetsplatser. Detta 
eftersom att undervisningsuppgifterna kan komma att bli för igenkännande vilket i sin tur kan 
påverka respondenterna negativt.  
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RESULTAT 
Nedan följer resultatet av analysen av de genomförda intervjuerna och undervisningsmateria-
let. Respondenternas svar och uppgifter har analyserats med hjälp av Norlunds (2009) analys-
redskap för att belysa hur lärare iscensätter styrdokumentens intentioner om att arbeta med 
källkritik på Internet. Detta med specifikt fokus på vad i undervisningen som främjar respek-
tive hindrar utvecklingen av en bred källkritisk repertoar. Nedan kommer intervjumaterialet 
att behandlas först och därefter lärarnas undervisningsmaterial.  

Förståelse för och definitioner av källkritik 
Då undervisningen har gått från att använda papper, penna och bok till att börja använda 
iPads istället har utbytet av information ökat markant med hjälp av Internet. Det har enligt 
respondenterna medfört att det behöver läggas en större vikt vid att kunna erbjuda eleverna 
verktyg att hantera Internetanvändning. 

Elever lever ju i detta ständigt och behöver verkligen få all kunskap om hur media och 
digitala verktyg har för funktioner och påverkan på individen. (L1) 

Två av de intervjuade lärarna visar på starka intentioner vad gäller att bredda elevers källkri-
tiska förhållningssätt på Internet där L3 bland annat strävar efter att elever skall kunna tänka 
utanför ramarna. 

[ … ] om man hela tiden köper det man läser så utvecklas man inte som människa. Och 
vi ska ju främja ett livslångt lärande hos eleverna enligt Lgr11. Att kunna tänka utanför 
boxen gör att du har ett annat förhållningssätt till din omgivning, oavsett om man läser 
något som är sant eller inte. Man måste kunna ställa sig själv frågor, för att sedan utveck-
la ett källkritiskt förhållningssätt. Att ha ett kritiskt förhållningssätt visar även att man har 
viljan till att ändra sig, och det kommer man långt på i livet. (L3) 

Med ovanstående citat menar L3 att ett källkritiskt förhållningssätt innebär mer än att kunna 
avgöra huruvida en webbsida är trovärdig eller inte vilket kan relateras till kritisk-evalueran-
de förmågor. Ett källkritiskt förhållningssätt innefattar även andra förmågor såsom att kunna 
förstå människor och att kunna utvecklas som individ. Detta kan ses som att L3 uppfattar 
källkritik som en kritiskt-integrerande aktivitet då hon förklarar att egna ställningstaganden 
för att inte köpa allt som står på Internet. Att ändra sig själv tolkas här som att den egna 
världsbilden förändras där man behöver ifrågasätta det man tar för givet, vilket ger uttryck för 
det kritisk-ideologiska.  

L1 beskriver ett liknande källkritiskt tänk genom att betona förmågan att kunna se ur olika 
perspektiv där personen ifråga inte har ett begränsat tankesätt. 

[Att] se ur olika perspektiv hör till det källkritiska och då kan man se att de har ett käll-
kritiskt förhållningssätt, att det finns andra människor som tänker på ett annat sätt, inte 
bara att de gör det utan även varför de gör det. Man ska inte bara fastna på det man själv 
tycker, man ska förstå andras tankar och åsikter. Man ska inte ha ett låst tänk men man 
behöver hålla med någon annan för det. (L1) 

L1:s resonemang om att källkritik handlar om att kunna se saker ur olika perspektiv kan tol-
kas som att källkritik för denna lärare innefattar kritisk-ideologiska aktiviteter. Av L1:s reso-
nemang uppfattas det alltså som att elever skall utveckla förmågan till att förstå andra indivi-
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der, samt att kunna ha förståelse för hur andra tänker. L1 nämner också ifrågasättandet av 
världsbilder där elevers egna villkor belyses. Det nämns dock inte explicit att det handlar om 
underordnade grupper vilket är en aspekt av det kritisk-ideologiska.  

Ett källkritiskt förhållningssätt tycks enligt L3 och L1 utgöra grunden för att leva och verka i 
ett demokratiskt samhälle. Båda lärarna definierar begreppen källkritik och källkritiskt för-
hållningssätt som mer än att kunna avgöra huruvida en källa är trovärdig eller inte. L3 och 
L1:s definitioner kan därför ses som främjande för en bred källkritisk repertoar. De två andra 
intervjuade lärarna, L2 och L4, ser källkritik främst som ett sätt för elever att avgöra en hem-
sidas trovärdighet, vilket jämförelsevis kan ses som en snäv definition och bild av källkritik 
på Internet för utvecklandet av elevernas källkritiska repertoarer.    

En annan aspekt som kan ses som begränsande för att eleverna ska utveckla en bred repertoar 
av källkritiska förmågor utgörs av vissa lärares tolkningar av styrdokumenten. L2 menar att 
källkritik inte utgör någon större del i läroplanen och drar därför slutsatsen att det inte arbetas 
med i den utsträckning som det faktiskt skulle behövas.  

Alltså det är större fokus på läsa i svenskan. Jag vet att källkritik i dagens läge är så oer-
hört viktigt, men det tar faktiskt inte stor plats i läroplanen, tyvärr. Och därför tror jag 
många gånger att det blir ett åsidosatt område. (L2) 

Som en följd av L2 och L4:s snäva definitioner tycks källkritiken vara ett åsidosatt område 
trots att samtliga av de intervjuade lärarna är positivt lagda till digitalisering. Om källkritiken 
fortsätter att vara åsidosatt kan det ses som ett hinder för elevers möjlighet till att utveckla en 
bred källkritisk repertoar. 

Jag måste säga att det tar inte så stor plats i min undervisning som jag kanske hade öns-
kat. (L1) 

I likhet med L2:s resonemang menar även L4 att källkritik på Internet är ett åsidosatt område 
inom svenskämnet. L4 hävdar dessutom att källkritik inte är ett ”stort” kunskapskrav vilket 
anses få konsekvenser för hur mycket det uppmärksammas i undervisningen.  

Visst kan det bli naturliga inslag av källkritik men eftersom att det inte är ett stort kunskaps-
krav så arbetar man inte med det så mycket som det egentligen borde göras. Det borde ta stör-
re plats i läroplanen och då tror jag det skulle arbetas mer med. (L4) 

Ovanstående citat där L4 endast refererar till kunskapskraven i Lgr 11 för ämnet svenska är 
ett exempel på vad som kan hindra en bred källkritisk repertoar där hen gör tolkningen att det 
kritisk-evaluerande står i centrum. Källkritik lyfts och behandlas i svenskämnets kursplan och 
andra delar av Lgr 11 där det framhålls som en viktig del av elevers utveckling och förutsätt-
ningar till att leva och verka i ett demokratiskt samhälle.  

Två av de intervjuade lärarna tycks göra samma tolkning av läroplanens föreskrifter; där un-
dervisningen fokuserar på att källkritik enbart involverar kritisk-evaluerande aktiviteter. De 
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båda lärarnas tolkning av styrdokumenten ses därför som en begränsande aspekt då tolkning-
en verkar påverka vad elever får lära sig.  

Fokus på vem, när och varför   
När lärarna ombeds att berätta om hur de arbetar med källkritik i undervisningen framkom-
mer olika typer och upplägg av källkritiska aktiviteter på Internet. L1 exempelvis undervisar 
både om källkritik som ett separat moment och låter dessutom källkritik vara en del i andra 
moment, vilket möjligen kan ses som främjande för en bred källkritisk repertoar.  

Det blir en del av ett annat pågående arbete man stannar till och talar om vad man ska 
göra t.ex. jämföra och se, vem ligger bakom en sida osv. [ ... ] [J]ag har också ett mer 
separat arbetsområde i källkritik på Internet [ … ] där vi djupdyker i [ä]met. (L1) 

Källkritik på Internet tycks alltså innefatta lektionsmoment om källkritik men även övningar i 
källkritik på Internet i andra arbetsmoment. L1 uttrycker även att källkritik på Internet tar 
plats i undervisningen när det passar, oftast planerar hen lektioner för att sedan se var källkri-
tik kan komma att passa in. L4 däremot, menar att källkritik som berörs vid olika moment i 
undervisningen är bättre och förklarar det på följande vis: 

Mitt mål är ju att de ska komma ihåg källkritik längre fram och inte bara nu. Därför har 
jag slutat att ha källkritik som eget arbetsområde och inkluderar källkritik i andra upp-
gifter istället. (L4) 

Vad som oftast arbetas med när L3 undervisar i källkritik på Internet är de källkritiska frågor-
na vem, när och varför när eleverna skall redogöra för sina källor de har med i sina uppgifter.  

Jag har gett de olika sidor ibland där de behöver svara på frågor för att komma fram till om 
det är en pålitlig hemsida eller inte. [ … ] Syftet [m]ed min planering är att eleverna skall för-
stå att allt på Internet inte är sant. (L3) 

Samtliga lärare säger sig arbeta med källkritik när olika texttyper berörs i undervisningen 
såsom faktatexter, argumenterande texter, resonerande texter och debattartiklar. Källkritik på 
Internet tar, enligt respondenterna plats när elever skall inhämta information där de antingen 
behöver fakta eller underbyggda argument. 

Det är väl mest när vi skriver faktatexter och då brukar vi först diskutera vilka sidor litar ni 
på? Vilka sidor litar ni inte på? Vilka sidor använder ni mest i er vardag och i skolan? Vad 
har producenter och konsumenter för ansvar på Internet? Sedan får de svara på de källkri-
tiska frågorna när de inhämtar information till sin faktatext för att visa att de faktiskt kan 
vara källkritiska. (L2) 

Det ges plats för många olika kritisk-evaluerande aktiviteter i undervisningen, däremot 
inte så många av de andra typerna av aktiviteter vilket kan ses som begränsande för elever 
att bredda sina källkritiska repertoarer på Internet. Detta då eleverna arbetar med en texts 
relevans för uppgiftens syfte där de också får bedöma om källan är trovärdig eller inte, vil-
ket kan ses som en snäv syn och utvecklar inte elevers förmågor till att ta ställning, jämfö-
ra eller ifrågasätta.  
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Även om två av lärarna, L1 och L3, har breda definitioner av källkritik på Internet tycks de-
ras undervisning inte i någon större utsträckning utgå från dessa definitioner. Precis som de 
två andra lärarna beskriver de sina undervisningsaktiviteter i källkritik på Internet som att det 
mestadels rör sig om elevers sätt att bedöma källors tillförlitlighet och inkluderar därmed allt-
så främst den kritisk-evaluerande förmågan. De källkritiska frågorna vem, när och varför är 
vad eleverna oftast får arbeta med.  

Det är väl de där frågeställningarna, vem, när, varför… Jaa. Men det sker ju inte varje 
dag. (L3) 

Även L2 framför att frågorna vem, när och varför som fokus i hens undervisning: 

 Först och främst är det ju dessa källkritiska frågor. (L2) 

Undervisningen förefaller alltså för samtliga lärare primärt att ge eleverna utrymme till att 
reflektera kring källors trovärdighet. Dessutom skall eleverna lära sig att se hur och på vilket 
sätt de kan avgöra huruvida en webbsida är pålitlig eller inte. Respondenternas beskrivning 
av deras undervisning i källkritik på Internet visar därför en snäv syn på begreppet källkritik.  

Mycket är väl att de ska ha med minst två eller tre källor i sina arbeten. Sen också där de får 
gå ut och leta information och ställa sig frågan ”verkar detta rimligt?”. Det är väl så en typiskt 
undervisning i källkritik på Internet ser ut för mig. (L4)  

I citatet ovan handlar det om det kritiskt-evaluerande i den bemärkelsen att eleverna ska hitta 
källor som passar för uppgiftens syfte. 

Sammantaget visar lärarnas utsagor att det finns olika upplägg för källkritik i undervisningen, 
men vid en närmare granskning av hur lärarna beskriver sin undervisning tycks det kretsa 
mycket kring det kritiskt-evaluerande. Detta ses därför som en begränsande aspekt för att 
bredda elevers källkritiska repertoarer. Eleverna tycks endast erbjudas aktiviteter som främjar 
den kritisk-evaluerande förmågan i undervisningen och respondenternas tolkning av läropla-
nen kan relateras till hur lärare beskriver sin undervisning i källkritik.  

Lärares bristande kunskap  
Samtliga respondenter ger uttryck för att de behöver någon form av fortbildning eller kun-
skap om just källkritik på Internet. L1 tycker sig ha med sig kunskap om både digitala verk-
tyg och källkritik på Internet men anser ändå att det skulle underlätta att få fler verktyg och 
kunskaper i området:  

Jag hade gärna velat kanske få en utbildning eller insyn i elevernas egna vardag vad gäller 
tekniken och informationen de får till sig för det är där man på något sätt förstår varför de tän-
ker som de gör och på något sätt underlättar det för mig som lärare om jag får mer kött på be-
nen. Det underlättar, alltså… Mitt sätt att lära ut och elevers förutsättningar. Det är ju egentli-
gen ett så otroligt viktigt ämne, som man tyvärr inte själv reflekterar över. (L1) 
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Även L2 nämner att hen har svårigheter i att undervisa om källkritik på Internet. L2 menar att 
de pedagoger som inte har kunskap kring källkritik arbetar utifrån deras egna tillvägagångs-
sätt och har svårt att sätta in sig i Lgr 11 och de förmågor som nämns där. Likaså uttrycker L4 
att det finns otillräckliga kunskaper kring källkritik.  

 [...] mina egna förmågor brister faktiskt i källkritik och därför arbetar jag inte med det. (L4) 

L4 nämner därefter att det kan vara besvärligt att handskas med Internet men även vad gäller 
att hantera digitala verktyg.   

Alltså jag måste erkänna mig svag här. Men det gäller inte bara mig faktiskt utan alla. Det blir 
svårt att hantera och kontrollera allt på Internet jämt. (L4) 

Det framkommer även att lärarna behöver mer kunskap om hur de ska undervisa om källkri-
tik på Internet och hur elever ska utveckla sitt källkritiska förhållningssätt. Det framförs att de 
önskar någon form av fortbildning i källkritik på Internet för att få det att beröra elevernas 
vardag.  

Man är dålig på att integrera det, för det är ju såklart då eleverna får med sig dessa kunskaper. 
Det är ju som läsförståelsestrategier i läsförståelser fast man behöver utveckla strategier för 
eleverna på Internet. Och läsförståelsestrategier arbetar vi med jämt, så varför inte göra sam-
ma sak med [k]ällkritik på Internet? (L2) 

Även om L2 uppfattar sig själv ha kunskap om källkritik på Internet anser hen behöva didak-
tiska verktyg för att kunna föra vidare kunskaperna. Även andra respondenter anser sig behö-
va didaktiska verktyg för att kunna föra vidare deras kunskaper.  

Hmm.. alltså jag kan känna mig väldigt osäker på källkritik. Det måste vara planerat då man 
inte har så mycket kunskap kring källkritik, eller alltså det sitter inte i ryggmärgen som det 
flesta andra saker man känner sig trygg med i undervisningen och gör. Jag har hittat mitt sätt 
att förklara på ett sätt som eleverna förstår på. Så det som blir svårt är väl att jag oftast försö-
ker ha med det i undervisningen men att jag inte kan bemöta det som jag hade önskat att jag 
kunde. Så där blir det svårt med källkritik och därför blir det kanske inte så naturligt. (L1) 

Fokus i utsagorna ligger i att få didaktiska redskap och kunskap i och om källkritik på Inter-
net. Detta är något som L3 nämner:  

Jag skulle vilja gå någon kurs, fortbildning eller liknande för jag menar detta pratade vi säl-
lan om under lärarutbildningen. Så vi, eller jag i alla fall har inte fått med mig så mycket mer 
än min egen tolkning på det hela. De äldre är ju inte uppvuxna med detta och därför blir det 
svårare. Så man kanske skulle satsa på de äldre först. (L3) 

En av de fyra respondenterna berättar att hen har ett samarbete med en lärare som undervisar 
i samhällsorienterade ämnen. Anledningen till varför de arbetar tillsammans är för att båda 
ämnena i princip har identiska kunskapskrav. Detta för att ge eleverna en mer djupgående 
kunskap om källkritik på Internet där lärarna utifrån två olika ämnen avser att ge eleverna en 
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bredare syn på källkritik. L1 menar även att när två lärare bedömer elevers kunskaper kan det 
ge en annan syn på deras kunnande då de är två som bedömer elevers kunskaper inom områ-
det. 

[I] so:n fick de i uppgift att skriva om en religion och då var de tvungna att ha med minst två 
olika källor. Egentligen var det inte faktatexten i sig som var fokuset utan om de källkritiskt 
kunde granska dessa källor. [D]ärför berörde min svenskundervisning källkritik där det 
handlade mer om att lära eleverna hur man är källkritisk utifrån frågorna och djupdyka i vad 
man menar med frågorna vem, varför och när. (L1) 

Samarbetet kan ses som en möjlighet att utveckla elevernas kritisk-evaluerande och kritisk-
integrerande förmågor. I svenskundervisningen går L1 igenom hur man är källkritisk och vad 
det innebär, vilket främjar den kritisk-evaluerande förmågan. Med den kunskap som ges i 
svenskämnet får eleverna sedan tillämpa sina kunskaper inom källkritik på Internet i de sam-
hällsorienterande ämnena. Där får eleverna applicera sina kunskaper i en annan kontext med 
andra typer av texter, vilket här kan ses som en möjlighet till ett utvecklande av det kritisk-
integrerande. Denna tolkning framgår dock inte tydligt i L1:s utsaga.  

De resterande lärarna har för tillfället inget samarbete med andra lärare vad det gäller källkri-
tik på Internet, men ger ändå uttryck för att ett samarbete skulle kunna utveckla eleverna, 
även om det inte uttrycks explicit i citaten. Deras vision är utvecklandet av ett helhetsper-
spektiv gällande källkritik på Internet hos eleverna, även om inga konkreta förslag lades 
fram.  

Jag hade önskat att man uppmärksammar det mer i all undervisning och inte bara i svenska och 
so till exempel. Och sen att man följer upp elevernas kunskaper. Man kan ju till exempel ta in 
det i Idrott och hälsa eller Hemkunskap. Många tror ju att det är hälsosamt att gå på massa dieter 
och gå ned fem kilo på en vecka, man kanske hade kunnat göra en övning där i källkritik också, 
för där är ju de lärarna experter inom sitt område. (L2) 

Respondenterna är av åsikten att ett samarbete skulle vara gynnande för eleverna för att få 
fler infallsvinklar om källkritik på Internet där varje lärare bidrar med sin expertis. Även av 
L1 utsaga går det att utläsa hur ett samarbete skulle kunna ge eleverna ett helhetsperspektiv. 

Det är i samtal med andra som vi lär och utvecklar varandra vilket också 
skulle leda till bättre undervisning för eleverna om vi faktisk hade pratat 
ihop oss. (L1)  

En av de intervjuade lärarna hade alltså ett samarbete med den samhällsorienterande läraren, 
där de tillsammans möjliggjorde en utveckling av det kritisk-evaluerande och kritisk-integre-
rande förmågorna hos eleverna. De två andra lärarna önskade mer gemensamt arbete vad gäl-
ler källkritikundervisningen på Internet vilket här ses som en främjande aspekt för att utveck-
la elevers källkritiska repertoarer på Internet.  

Sammantaget ses lärarnas bristande kunskap som en begränsande aspekt då de ger uttryck för 
att ha svårt med att handskas med källkritik på Internet. Flertalet lärare uppfattar sig kunna 
hantera digitala verktyg men upplever att de behöver mer didaktiska verktyg gällande källkri-
tik på Internet för att kunna utveckla elevernas kunskaper inom området. I utsagorna fram-
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kommer det att lärarna behöver mer stöd och behov av didaktiska redskap om källkritik på 
Internet. Hos två av de intervjuade lärarna framgick det även att begreppet källkritik var 
svårdefinierat vilket kan ses som en anledning till varför lärare väljer att främst fokusera på 
aktiviteter som främjar elevernas kritisk-evaluerande förmågor. Det är sannolikt svårt för des-
sa lärare att identifiera och iscensätta olika typer av källkritiska aktiviteter.  

Lärares åsikter om elevers bristande förmåga   

Av utsagorna framkommer hur lärarna upplever en god förmåga hos eleverna vad gäller att 
orientera sig på Internet och hantering av digitala verktyg. Vidare menar L2 att elever hante-
rar Internet på ett sådant vis att det går fort för eleverna att hitta det de söker efter:  

  [ … ] de [ä]r duktiga på att hitta information och orientera sig på Internet och de är 
även duktiga på tekniken på Ipaden. Eleverna är snabba på att kolla upp saker själva, 
så när de inte förstår något kan de googla det själva om de inte vågar fråga. (L2) 

I citatet nedan nämner L1 att då eleverna är uppvuxna i det digitaliserade samhället har de 
goda kunskaper kring hantering av digitala verktyg och förmåga att orientera sig på Internet. 

Deras styrkor är väl att de är uppvuxna med detta vilket gör att de kan orientera 
sig på Internet och i den digitala världen vilket förhoppningsvis kan göra att de 
utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt snabbare än den äldre generationen. 
(L1) 

L1 uttrycker att eleverna tycks kunna röra sig på Internet och vet hur de hittar information 
utan att behöva stöd av lärare. Även om eleverna tycks veta hur de orienterar sig på Internet 
upplever lärarna dock att eleverna har bristande kunskaper när det gäller källkritik på Inter-
net.  

Oj, ska jag vara ärlig, så tror jag inte de tänker så mycket kring [k]ällkritik, trots att Internet är 
deras värld. Jag har många gånger fått höra saker som inte stämmer. (L4) 

Trots att lärarna menar på att eleverna kan orientera sig på Internet uttrycker L1 att eleverna 
oftast tar “första bästa” webbsida utan att reflektera kring huruvida den är trovärdig eller mö-
ter uppgiftens syfte. Vidare menar L1 att detta är något som eleverna måste få tid att tränas i 
och att som lärare försöka avsätta tid för detta i undervisningen:   

De... Haha behöver jobba med källkritik. Oftast när man googlar är Wikipedia det som kom-
mer upp som den första sökträffen. Eleverna orkar inte scrolla ner för att leta reda på en annan 
källa. Jag tror de behöver oerhört mycket mer kunskap och övas i detta. Eleverna måste lära 
sig tänka bredare och inte endast det som är lättast och snabbast. Detta ligger såklart på oss 
lärare som måste ägna mer tid åt att låta eleverna jämföra, stanna upp, reflektera och se skill-
nader på andra sidor. Men jag skulle vilja säga att svagheten hos dom är att de aldrig orkar 
kolla upp källan, se och jämföra. Där är de väldigt lata. Sen tror jag inte riktigt de själva tän-
ker så mycket kring källkritik förutom när jag vill att de gör det. (L1) 

L3 menar dock att elevers sätt att inhämta kunskap inte handlar om att de är lata, utan hur de 
är vana vid att informationen i böckerna är anpassade till deras skoluppgifter. Vidare uttryc-
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ker L3 att eleverna behöver strategier för att sovra information för att den skall möta uppgif-
tens syfte.   

Jag tror de tänker på det i sitt privatliv, alltså utanför skolan. Men när de väl kommer till en 
skoluppgift, eller någon annan domän känns det inte som att de är speciellt källkritiska. De tar 
första bästa sidan de hittar på Internet om de till exempel ska söka om andra världskriget. Så 
tar de första sökträffen, de scrollar sällan för att leta vidare och kanske hitta något som är rele-
vant för uppgiften. Böckerna när ju mer kopplade till varje skoluppgift, och så tror de att In-
ternet är utformat på samma vis. (L3) 

L2 uttrycker att elever saknar verktyg i hur och på vilket sätt man är källkritisk på Internet 
samtidigt som begreppet källkritik tycks vara svårtolkat för dem.  

När vi arbetade med källkritik så… ehm. Jag brukar alltid kolla elevernas förförståelse när jag 
kommer in på något nytt om vad de redan kan. Och då ställde jag frågan ”vad är källkritik” 
och de visste inte vad det betydde. De säger att de aldrig stött på det ordet förens nu, och då 
går de i årskurs åtta. (L2) 

Även om eleverna enligt respondenterna tycks vara bra på att orientera sig på Internet fram-
går det av lärarna att deras förmågor till att kritiskt granska information brister. Sammanfatt-
ningsvis tycks samtliga lärare vara eniga och pekar på samma brister elever tycks ha enligt 
dem.  
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Analys av undervisningsmaterial   
Nedan följer respektive respondents undervisningsmaterial som består av två uppgifter per 
respondent. Materialet involverar någon form av källkritik på Internet som avser att stödja 
elevernas källkritiska förmåga.  

Livsåskådningar och svenska författare  
Av L1:s första lektionsmaterial framgår det att eleverna skall välja att skriva om olika slags 
religioner. Sedan skall eleverna självständigt söka information om religionen de valt i både 
läroboken och på Internet.  

[ … ]  
2. Börja med att slå upp religionen i den religionsboken och läs vad som står där om religio-
nen.  
3. Därefter söker du på Internet och efter mer information. Du skall gärna försöka hitta hemsi-
dor som någon som tillhör religionen har skapat.  

Eleverna får självständigt söka fakta på Internet samtidigt som de skall redogöra för olika 
källor de använt sig av i sitt arbete. Där skall eleverna ställa sig frågor gällande vem som står 
bakom sidan, när den senast blev uppdaterad, varför den är skriven, vad som faktiskt står på 
webbsidan och vem sidan riktar sig mot. När eleverna skall resonera kring sina val av källor 
eftersöker L1 vilka styrkor respektive svagheter källorna har där eleverna måste förklara var-
för de anser att webbsidan är trovärdig eller inte. När eleverna tränas i detta främjar det i sin 
tur den kritisk-evaluerande förmågan hos eleverna. I ovanstående citat antyds det även till 
den kritisk-analytiska förmågan, men den efterfrågas dock inte explicit då eleverna instrueras 
att endast inhämta information från två olika källor. Här skulle till exempel en jämförelse av 
fakta i lärobok och på Internet kunna utveckla elevers kritisk-analytiska förmåga. 

Därefter skall eleverna resonera kring sina val av källor där de med hjälp av lärarens stödfrå-
gor skall resonera kring dessa, en av frågorna eleverna skall besvara är: 

[ … ] Har du fått reda på samma sak från alla källor eller är det olika? Hur påverkar 
det?  

På denna fråga får eleverna möjlighet till att tränas i både det kritisk-analytiska och det kri-
tiskt-integrerande eftersom eleverna skall ta ställning till de olika källornas information och 
budskap för att sedan jämföra informationen mot varandra. L1 har i sin uppgift också tydlig-
gjort vad eleverna skall uppnå med uppgifterna och beskriver målet:  

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och 
för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas tro-
värdighet och relevans.  

Ovanstående citat ger uttryck för två förmågor där en av dem handlar om att kunna söka och 
sammanställa, det vill säga det kritisk-analytiska, vilket instruktionerna i uppgiften dock inte 
tycks ge eleverna tillräckligt med förutsättningar för. Uppgiftens fokus ligger på att värdera 
information som de hittar på Internet och innebär alltså främst ett utvecklande av elevernas 
kritisk-evaluerande förmågor. 
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I L1:s andra uppgift skall eleverna efter att ha haft lektioner om kända svenska författare själ-
va hitta information på Internet om författarna. Där skriver L1 att eleverna skall tänka på att 
vara källkritiska till den information de hittar genom att ställa sig dessa frågor:  

Vem har skrivit informationen? När skrevs den? Varför är 
den skriven? Kan jag tro på detta? Vad säger andra källor?  
      

Här får eleverna sannolikt tränas i både det kritiskt-evaluerande och i det kritiskt-analytiska 
eftersom eleverna enligt den sista frågeställningen måste jämföra informationen från olika 
källor med varandra vilket ses som en främjande aspekt för en breddad källkritisk repertoar. 
En av frågorna kan även ses som främjande för den kritisk-ideologiska förmågan, men detta 
är dock outtalat och instruktionerna ger inte eleverna stöd utan de ska enbart besvara frågan: 
”Varför skrevs böckerna?”. Här kunde eleverna fått uppmaningen att dra paralleller till böc-
kernas budskap för att sedan koppla det till hur det är i dagens samhälle och slutligen utgå 
från sina egna uppfattningar och belysa dem.  

I L1:s undervisningsmaterial är det kritiskt-evaluerande dominerande även om det finns in-
slag av kritisk-analytiska och det kritiskt-integrerande aktiviteter. I undervisningsmaterialet 
finns det utrymme för att understödja dessa aktiviteter ännu mer som getts exempel på ovan. 
Sammantaget skulle L1:s undervisningsmaterial om det utvecklas kunna ge goda förutsätt-
ningar till att bredda elevers källkritiska repertoarer.  

Social media och nyhetssajter  
I L2:s uppgift får eleverna först läsa sig till vad källkritik är för att sedan diskutera vilka käl-
lor de anser vara trovärdiga utifrån en bild. På bilden finns de sociala mediernas och nyhets-
sajternas olika logotyp. Uppgiften öppnar upp för det kritisk-evaluerande eftersom eleverna 
utifrån bilderna först får diskutera vilka källor som är mer pålitliga än andra för att sedan för-
klara varför de tänker som de gör. Diskussionen kring de olika medierna här kan ses som en 
främjande aspekt för en bred källkritisk repertoar då eleverna får möjlighet att diskutera och 
bedöma källors trovärdighet utifrån sina erfarenheter.  

L2:s undervisningsmaterial riktar dock i första hand in sig på den kritisk-evaluerande förmå-
gan där hen skriver “Vilka av källorna på bilden anser ni vara trovärdiga? Varför/Varför 
inte?”. Eleverna får alltså bedöma de olika sociala medierna och nyhetssajernas trovärdighet 
parallellt med att förklara varför de tycker på ett visst sätt. I uppgiften finns potential till ett 
utvecklande av den kritisk-analytiska förmågan om eleverna skulle instruerats att jämföra si-
dorna istället för att diskutera vilken källa som är mer trovärdig än den andra. Här skulle de 
exempelvis kunna jämföra de olika sociala medierna och nyhetssajterna för att utveckla det 
kritisk-analytiska.  

Uppgiften eleverna har fått är väldigt kort och är inte särskilt informativ, även om eleverna 
får en introduktion om källkritik ger den en snäv syn på vad källkritik är. Det antas  att L2 
definierat källkritik med rötter från historieämnet, trots att eleverna sedan skall diskutera so-
cial media och nyhetssajter som finns just på Internet. I introduktionen står det “ att vara käll-
kritisk innebär att granskar och bedömer källan”, detta i sin tur skulle kunna ge eleverna en 
snäv syn på begreppet källkritik. Uppgiften ger inte heller eleverna möjlighet till att utveckla 
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hela den kritisk-evaluerande förmågan som också innefattar att kunna bedöma en texts rele-
vans för uppgiftens syfte. Undervisningsmaterialet kan därför ses som begränsande för ut-
vecklingen av en bred källkritisk repertoar hos eleverna.  

Stödmaterial för en faktatext och historiebok 
I L3:s första uppgift har eleverna fått ett stödmaterial när de skall söka information till sin 
valfria faktatext. Här vill L3 att eleverna skall resonera kring sina källor genom att besvara 
nedanstående frågor:  

Källan tog upp både för och nackdelar med… 
Källan tog bara upp information ur ett perspektiv vilket betyder att… 
Källan är trovärdig för att avsändaren är… 
Sidan är mindre trovärdig för att… 
Jag kan se att källan är vinklad/ovinklad för att… Det betyder att den är tendentiös för att det 
finns värderingar.  
[...] 
Texten stämmer mot frågeställningen 
Av vad jag kan om området så är detta rätt/fel. Jag har t.ex fått lära mig att… 
 Dessa artiklar kompletterar varandra på följande sätt… vilket betyder att 

Eleverna får alltså möjlighet till att träna sin kritisk-evaluerande förmåga när de måste värde-
ra trovärdigheten i källan/källorna. Samtidigt övas de i att jämföra informationen med sina 
egna kunskaper inom området vilket berör den kritisk-integrerande förmågan. Genom att 
jämföra artiklar med varandra när de skall beskriva vilka likheter som finns i informationen 
och se vad artiklarna har gemensamt tränas de även i det kritisk-analytiska. Det skulle dock 
finnas mer utrymme och möjlighet att tydliggöra det kritisk-analytiska i nedanstående påstå-
ende:  

Källan tog bara upp information ur ett perspektiv vilket betyder att… 

Ovanstående citat skulle kunna utvecklas genom att tala om fler källor för att sedan jämföra 
de olika webbsidorna och vad de kan tillföra, istället för att endast fokusera på om källan är 
trovärdig nog att ha med i sitt arbete för att det tar upp ett visst perspektiv. Eleverna skulle 
alltså kunna diskutera alla de källor de har hittat och dess respektive perspektiv.  

Av L3:s andra lektionsuppgift framgår det att eleverna har läst en bok om en tid som pågick 
under 1900-talet. Eleverna skall efter att ha läst boken hitta en bild som passar ihop med L3:s 
utvalda begrepp från boken. Uppgiften möjliggör både för den kritisk-evaluerande förmågan, 
när eleverna måste söka efter en passande bild för begreppet, och den integrerande förmågan 
eftersom uppgiften eftersöker elevers ställningstagande till olika medier som måste integreras 
med varandra.  

[ … ] Fakta om [e]n händelse som pågick under 1900-talet med exempel på händelser från 
bok/film/teater.   

I denna lektionsuppgift finns även här utrymme för att utveckla fler kritiska förmågor. När 
eleverna skall ta med händelser från böcker, filmer eller teater finns det även här möjligheter 
att utveckla elevernas kritisk-analytiska förmågor om de faktiskt får jämföra informationen 
från de olika medierna. Detta efterfrågas dock inte, utan här skall eleverna bara ha med in-
formation från antingen boken, filmen eller teatern i sin uppgift.   
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L3:s undervisningsmaterial innefattar det kritisk-evaluerande, kritisk-integrerande och kri-
tisk-analytiska. L3 första undervisningsmaterial ses därför som främjande för att elever skall 
kunna utveckla breda källkritiska repertoarer på Internet. I den andra undervisningsuppgiften 
finns dock möjlighet till att utveckla och bredda dessa repertoarer genom mer specifika in-
struktioner, men ses ändå som främjande.  

Dryck och typiskt svenskt  
Första lektionsuppgiften av L4 baseras på den kritiskt-evaluerande förmågan. Här skall ele-
verna utifrån nedanstående text försöka vara källkritiska.  

Enligt ny forskning är det hälsosamt att dricka | … ] dryck. Allt fler människor dricker [ … ] 
dryck och har fått positiva effekter av drycken visar en enkät. Experter intygar att man nu utan 
fara kan dricka [ … ] dryck, men Livsmedelsverket dementerar ryktena enligt en källa. Det 
finns riskt för att det kommer bli slutsålt på [ … ] dryck nu när nyheten nått ut.  

L4 vill att eleverna här skall försöka tänka källkritiskt utifrån följande frågor; “vilken forsk-
ning talar för det? “; “hur många är allt fler?”, “hur många har svarat på enkäten”; “vilka är 
experterna och vilka kan tänka ha en annan åsikt?”. Eleverna tränas här i att bedöma en texts 
trovärdighet, vilket utvecklar elevernas kritisk-evaluerande förmågor. Med den sistnämnda 
frågan får eleverna även tränas i det kritiskt-integrerande då de får ta ställning till vad andra 
kan tycka eller tänka om just energidryckens påverkan.  

Efter övningen skall eleverna skriva en argumenterande text där de skall använda sig av en 
källa som de själv har sökt upp för att stödja sina argument. Genom att efterfråga en källa i 
elevernas skolarbete främjas den kritisk-evaluerande förmågan även här då de får leta upp en 
text som de vill inhämta information från till sitt arbete som möter uppgiftens syfte. I L4:s 
första uppgift är det kritisk-evaluerande i centrum. Uppgiften är dels är kortfattad, dels ger 
den ingen information om vad källkritik är för något och öppnar inte heller upp för att ut-
veckla andra förmågor.  

L4:s andra lektionsuppgift går ut på att läsa en text om vad som är typiskt svenskt för att se-
dan i grupp leta fram fakta och argument om vad som är typisk svensk kultur. I uppgiften 
anges det att eleverna skall:  

Tänk på att vara källkritiska till den information ni söker efter på Internet när ni letar argu-
ment!  

Här skall eleverna alltså avgöra huruvida informationen är sann eller inte, vilket hör till det 
kritiskt-evaluerande. Däremot skulle denna uppgift kunna öppna upp för det kritisk-ideolo-
giska om eleverna själva får ta ställning till informationen i texten där de utifrån sina erfaren-
heter skulle kunna få möjlighet till att belysa andras världsbilder och perspektiv.   
      
L4:s uppgifter kretsar främst kring att utveckla den kritisk-evaluerande förmågan hos elever-
na. Det finns som nämnts ovan möjlighet till en kritisk-ideologisk aktivitet i den andra upp-
giften, men detta är dock inte framskrivet i instruktionerna. Sammantaget ses därför L4:s un-
dervisningsmaterial som en begränsning för utvecklandet av en bred källkritisk repertoar hos 
eleverna.  

!  28



DISKUSSION  
Nedan diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning med fokus på likheter och 
skillnader för att kunna mejsla ut studiens kunskapsbidrag. Därefter presenteras en diskussion 
om studiens styrkor respektive svagheter. Avsnittet avslutas med didaktiska konsekvenser och 
förslag till ytterligare forskning. 

Uppsatsens kunskapsbidrag 
Syftet med studien är att belysa lärares förståelse av läroplanens intentioner om källkritik på 
Internet samt hur källkritik på Internet realiseras i svenskundervisningen. Detta med specifikt 
fokus på vad i undervisningen som främjar respektive begränsar utvecklingen av en bred 
källkritisk repertoar. Av lärarnas utsagor och undervisningsmaterial framkommer det att lära-
re sällan arbetar med källkritik på Internet, i den mån som finns beskrivet i läroplanen och det 
är till viss del något som reflekteras i vad eleverna får arbeta med. Av den orsaken ges elever-
na inte möjlighet att utveckla och bredda sina källkritiska repertoarer. Det går även att utläsa 
av resultatet att det beror på en bristande kunskap hos lärare om källkritik på Internet. På 
grund av detta önskade lärarna någon form av fortbildning för att på så vis kunna utveckla 
och bredda elevers källkritiska repertoarer i undervisningen. 

När studiens resultat sätts i relation till tidigare forskning inom området kan en rad likheter 
och skillnader synliggöras. Den största likheten är lärares kunskaper kring källkritik på Inter-
net samt deras erfarenheter om hur och på vilket sätt de ska förmedla kunskaperna vidare till 
eleverna. Limberg, Hultén och Jarnevings (2002) beskriver dels om de didaktiska svårighe-
terna som lärare har när det gäller att förmedla kunskaperna till eleverna, dels att lärares upp-
fattningar av begreppet källkritik ser olika ut. Det blev märkbart att fallet även var så i denna 
studie, eftersom att de fyra lärare som intervjuades hade olika tankar och förståelser kring 
källkritik på Internet. En del lärare menade att källkritik och källkritiskt förhållningssätt inte 
enbart handlar om att en källa är trovärdig eller inte utan att begreppet också utgör en grund 
för att en människa skall kunna leva och verka i samhället. De övriga lärarna i studien defini-
erade däremot begreppet källkritik på Internet som att kunna avgöra en hemsidas trovärdig-
het, vilket kan kopplas till lärarnas förståelse i hur läroplanen (2011) bör tolkas. I Lgr 11 be-
skrivs målen som att eleven skall utveckla ett kritiskt förhållningssätt till att kunna granska 
fakta samt att kunna värdera information från olika källor. I läroplanen finns det inte beskri-
vet vilka källkritiska aktiviteter som skall behandlas, och möjligtvis är det därför som under-
visningen gällande källkritik på Internet bortprioriteras i klassrummen då lärarna i denna stu-
die uppvisar olika förståelser gällande begreppet. Limberg, Hultén och Jarneving (2002) häv-
dar att lärarnas skilda sätt att definiera vad källkritik är beror på att de endast tror att det inne-
fattar Internet och olika källors trovärdighet. En av respondenterna betonar då att hen upple-
ver sig själv vara medveten om hur viktigt det är med källkritik i dagens samhälle, men att 
avsaknaden av begreppet i läroplanen leder till att det blir ett åsidosatt område. 

Av utsagorna framkom det att källkritik är ett område som är åsidosatt och som heller inte tar 
stor plats i läroplanen. Likaså nämner Smith (2013) i sin studie att lärare inte väljer att priori-
tera området källkritik på Internet i sin undervisning med anledning av de bristande förmågor 
som lärare har inom ämnet källkritik. Även i Pérez, Tornero och Pis (2011) studie har detta 
blivit belyst och de menar att lärarnas egen förståelse kan vara orsaken till att källkritik på 
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Internet inte arbetas med i den utsträckning det behövs. Detta menar Limberg och Folkesson 
(2006) beror på att lärarstudenter inte får de rätta didaktiska verktygen i sin utbildning för att 
kunna undervisa om källkritik, vilket är märkbart även i vår studie. 

Respondenterna ger uttryck för att eleverna har en god vana att orientera sig på Internet och 
kan hitta information till sina skoluppgifter. Även om eleverna enligt respondenterna tycks 
kunna orientera sig och hitta information till sina uppgifter använder sig eleverna av första 
bästa sida. Walraven, Brand-Gruwel och Boshuizens (2009) menar att detta beror på att ele-
verna inte har ett källkritiskt förhållningssätt till information och inte vet hur de skall gå till-
väga för att nå trovärdig information. Även om eleverna enligt respondenterna tycks vara bra 
på att orientera sig på Internet framgår det av lärarna att deras förmågor till att kritiskt grans-
ka information brister. Troligtvis hör detta ihop med att lärare sällan prioriterar källkritikun-
dervisning på Internet då en mindre inriktad undervisning av typologin inte ger eleverna möj-
lighet att bredda sina källkritiska repertoarer på Internet (jfr Norlund 2009).  

Trots de stora likheterna som framkommer i studien har vi i relation till tidigare forskning 
inte hittat någon som har undersökt lärares undervisningsmaterial i förhållande till källkritik 
på Internet, vilket är den största skillnaden. Utifrån lärarnas förståelser av läroplanens inten-
tioner och hur källkritik på Internet realiseras i svenskundervisningen har vi med specifikt 
fokus på vad i undervisningen som främjar respektive begränsar för en bred källkritisk reper-
toar, tittat närmare på vilka förmågor eleverna har erbjudits. Av respondenternas utsagor och 
undervisningsmaterial får eleverna arbeta mycket med frågeställningarna vem, varför och när 
för att främst granska en källas trovärdighet. Tidigare forskning visar även att det är frågorna 
lärare fokuserar på källkritiksundervisningen (Mandalios 2013; Hjørland 2012). Vår studie 
bekräftar alltså tidigare forskning i det här avseendet.   

Iscensättning av undervisningen  
Det kritiska inom källkritik är inte angivet i styrdokumenten, inte heller vilka konkreta aktivi-
teter som undervisningen förväntas erbjuda eleverna: källkritiken i styrdokumenten är alltså 
öppen för tolkning. Skillnaden mellan lärarnas utsagor är förståelsen för källkritik på Internet, 
det blev märkbart hur källkritik på Internet är svår definierat och reducerat till enbart en 
aspekt inom källkritiken, även om det var de vidgade definitionerna som efterlystes när det 
gäller Internet (Fogelberg 2005; Leth & Thurén 2000). När respondenterna beskriver sin un-
dervisning och när vi har tittat på vad eleverna får lära sig på undervisningsnivå, har den kri-
tiskt-evaluerande förmågan varit i fokus. Lärarna arbetar med denna typ av källkritik på In-
ternet när olika texttyper berör undervisningen där eleverna är tvungna att söka efter informa-
tion, vilket även finns beskrivet i läroplan, då eleverna ska “[...] söka information från olika 
källor och värdera dessa” (Lgr 11 2011, s. 249).  
  
Oxstrands (2013) studie visar att få lärare arbetar med aktiviteter som främjar elevernas käll-
kritiska förmågor, vilket har visat sig vara tydligt i vissa av lärarnas undervisningsmaterial 
såväl som utsagor där eleverna får frågeställningarna vem, hur och varför att besvara när om-
rådet förekommer i undervisningen. Respondenterna arbetar med dessa frågor i sin undervis-
ning trots att en del av de intervjuade lärarna har bredare definitioner av källkritik. Hjørland 
(2012) beskriver frågeställningarna som ett sätt för eleverna att utveckla den källkritiska för-
mågan, men vissa av lärarna tycks inte vara medvetna om att det är ett tillvägagångsätt. De 
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tycks istället tro att det är det enda som källkritik innebär, vilket resulterar i att eleverna inte 
utvecklar någon bredare eller djupare förståelse för källkritik på Internet. Detta innebär också 
att eleverna inte får möjligheten att bredda sina repertoarer. Konsekvenserna av vissa lärares 
förståelse sett ur ett utbildningssociologiskt perspektiv är att eleverna här inte får tillgång till 
att inhämta och utveckla kunskaper i källkritik på Internet, vilket även bidrar till att eleverna 
inte får en likvärdig utbildning (jfr Norlund 2009). Vidare belyser Oxstrand (2013) i sin stu-
die hur lärare har svårt för att beskriva hur de går tillväga i sin källkritiksundervisning och 
menar att lärare har svårt för att lära ut källkritik. Även här är det märkbart och kan dras som 
slutsats när det kommer till lärarna med de vidgade definitionerna av källkritik på Internet. I 
resultatet går det att utläsa att de lärare som hade breda definitioner beskrev sin undervisning 
med fokus på det kritiskt-evaluerande trots att de själva definierade källkritik på Internet be-
tydligt bredare.  

Främjande respektive begränsande aspekter  
Med hjälp av Norlunds (2009) analysredskap går det få mer specifika svar kring hur väl ele-
verna får möjlighet till att bredda sina källkritiska repertoarer och vad det finns för eventuella 
begränsningar i undervisningen för detta. Vissa av de intervjuade lärarnas definitioner av 
källkritik på Internet ses som främjande för elevers möjligheter till att bredda sina källkritiska 
repertoarer på Internet. Vid en närmare granskning av undervisningsmaterialen var det märk-
bart att deras definitioner genomsyrar undervisningen till viss del, vilket gör att eleverna får 
möjligheter att utveckla och bredda sina repertoarer. Det som även blev påtagligt i resultatet 
var att de övriga lärarnas definitioner av källkritik genomsyrade deras undervisning då de un-
dersökta undervisningsmaterialen för dessa lärare fokuserade mer på det kritisk-evaluerande. 
Av resultatet går det således att utröna hur de lärare med snäv syn av begreppet källkritik på 
Internet också arbetade efter sin syn.  

Alexandersson och Limbergs (2005) studie, tillsammans med Walraven, Brand-Gruwel och 
Boshuizens (2009) undersökning visar att elevers förmågor i källkritik är bristfälliga. Då lä-
rarna i vår studie uttryckte att eleverna mestadels verkar tränas i den kritiskt-evaluerande 
förmågan är det möjligt att dra samma slutsats som Alexandersson och Limberg (2005) och 
Walraven, Brand-Gruwel och Boshuizens (2009). En del av lärarna tycks inte erbjuda elever-
na aktiviteter som främjar och utvecklar alla repertoarer. De lärare ger inte på ett medvetet 
sätt eleverna möjlighet till att bredda sina källkritiska repertoarer. Även om det finns inslag 
av andra förmågor som möjligen utvecklar elevernas källkritiska tänk på Internet kan det fort-
farande inte ses som tillräckliga för att bredda elevernas källkritiska repertoarer. De tecken på 
bredd som vi kan urskilja implementeras inte i uppgifterna på ett medvetet sätt av en del lära-
re. En annan intressant aspekt är att lärarna ger uttryck för att källkritik på Internet är viktigt 
men att eleverna oftast tar första bästa sida när de söker efter information till sina uppgifter. 
Det kan därför vara orsaken till att det kritiskt-evaluerande är det primära fokus lärarna ger 
eleverna, men trots detta bör de andra förmågorna tas i beaktning i undervisningen för att 
eleverna ska få möjligheter att bredda sina källkritiska repertoarer på Internet. 

Ytterligare en begränsning är vissa av lärarnas förståelse och syn av källkritik på Internet, 
som också kan komma att påverka elevernas kunskapsutveckling och attityd gentemot käll-
kritik på Internet. I Limberg och Folkesson (2006) studie uttrycker lärarna att de uppmärk-
sammar många faktafel i elevernas texter då de inte har varit källkritiska till informationen de 
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använde sig av. Förståelsen av källkritik på Internet kan alltså komma att påverka elevernas 
kunskaper inom ämnet.  

Lärarna i studien ger uttryck för att eleverna har en god vana att handskas med de digitala 
verktygen och Internet. Detta skulle möjligen kunna leda till att eleverna med rätt stöttning 
kan komma att utveckla och bredda sina källkritiska repertoarer på Internet, vilket möjligen 
kan ses som främjande. Respondenterna menar även att eleverna är duktiga på att hitta infor-
mation snabbt, även om de inte reflekterar kring informationen. Detta kan i viss mån ses som 
främjande då eleverna med rätt stöttning kan utveckla sina källkritiska förmågor. Men sam-
mantaget krävs det mer av vissa lärares undervisning.  

Studiens styrkor och svagheter 
Lärarna i studien ger inte en representativ bild av hur lärare i allmänhet iscensätter styrdoku-
mentens intentioner i källkritik på Internet då det endast var fyra lärare som deltog. Trots det-
ta har vi fått varierande och tillräckliga svar av respondenterna då de semistrukturerade inter-
vjuerna gav möjlighet till att ställa följdfrågor. Även om följdfrågor kunde ställas märkte vi 
under transkriberingsprocessen att vissa av utsagorna skulle behövas förklaras mer ingående. 
Följdfrågorna i sig kan även ses som en svaghet då vi ibland ställde egna och möjligtvis på-
verkade respondenternas svar. Även om det var ett fåtal lärare som intervjuades går det ändå 
att lära sig något av studiens kunskapsbidrag. Vi begränsade antal lärare som skulle intervjuas 
eftersom vi bestämde oss för att analysera undervisningsmaterialen på djupet. Detta tillväga-
gångssätt kan ses som en styrka då vi använt oss av två olika metoder för att analysera feno-
menet och för att nå en sådan trovärdig bild av hur styrdokumentens intentioner iscensätts.  

Vi har även använt oss av Norlunds (2009) analysredskap när vi analyserat all data för att gå 
in mer på djupet och för att få en klarare bild över studiens syfte, vilket både kan ses som en 
styrka och svaghet. Norlunds (2009) analysredskap gjorde det möjligt att utröna hur lärarna 
arbetade för att iscensätta styrdokumentens intentioner på ett mer specifikt sätt och i förhål-
lande till tidigare forskning blev det enklare att se vad som främjade respektive begränsade 
elever att bredda sina källkritiska repertoarer. Men då analysredskapet var nytt för oss gjorde 
det att vi ibland läste in för mycket och ibland för lite; detta kan möjligen ses som en svaghet 
då vi ibland anförtrodde oss för mycket till redskapet och bedömde data som begränsande, 
även fast det kanske var av en främjande karaktär. Bernstein (2000) pekar på att ju större 
bredd undervisningen ger eleverna desto mer främjande för deras förmåga att bredda och ut-
veckla sina repertoarer. Det som ibland blev svårt i studien var att bedöma det som ansågs 
vara främjande respektive begränsande. Då vi endast analyserat undervisningsmaterial och 
lärares utsagor är det svårt att ge en rättvis bild av vad som egentligen förekommer i prakti-
ken. Respondenterna är inte heller insatta i den terminologi som används i studien, vilket ses 
som både en svaghet och styrka då lärarna inte är bekanta och getts förutsättningar till typo-
login. Anledningen till att lärarna inte gavs möjlighet till att på förhand sätta sig in i typologin 
var för att respondenternas utsagor möjligen hade kunnat påverkats. Syftet avser att belysa 
respondenternas egna förståelse av läroplanens intentioner och arbete med källkritik på Inter-
net med fokus på vad som främjar respektive begränsar. Sammantaget har vi genom metod- 
och teorivalen försökt att ge en sådan trovärdig bild av hur källkritik på Internet fungerar i 
undervisningen.  
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Didaktiska konsekvenser       
Av studien går det att utläsa att källkritik på Internet är ett vidgat begrepp och innefattar mer 
än att kunna avgöra huruvida en hemsida är trovärdig eller inte (Fogelberg 2005; Leth & 
Thurén 2000). Genom Norlunds (2009) typologi har vi fått en djupare insyn i hur lärare arbe-
tar med elevernas källkritiska förmågor på Internet. Kiili, Laurinen och Marttunen (2008) har 
i sin studie påpekat elevers bristande kunskaper inom området källkritik, vilket dessvärre kan 
bero på att en snäv syn genomsyrat undervisningen av källkritik där eleverna endast tränats i 
den kritiskt-evaluerande förmågan. Likt Norlund har även vi med hjälp av Bernsteins (2000) 
definition och gestaltning av repertoarbegreppet haft möjlighet till att studera vad som främ-
jar respektive begränsar för en bred källkritisk repertoar. Av studiens kunskapsbidrag går det 
att utläsa att en del av undervisningsmaterialen inte erbjuder tillfälle för eleverna att utveckla 
sina repertoarer, som således kan tolkas som att eleverna inte erbjuds en likvärdig utbildning. 
Som pedagog är det därför av stor betydelse att känna till hur källkritik definieras när det gäl-
ler Internetanvändning för att eleverna också skall kunna ta till sig och bredda sina repertoa-
rer. Lärare bör alltså bredda sin undervisning och se över vilka mål som undervisningen skall 
rikta sig in mot. Analysredskapet kan också vara en hjälp för att få syn på sin egen undervis-
ning för att se vad som får mest fokus.   

Det är dock inte tillräckligt att endast känna till källkritikens definition, utan lärare bör också 
ha kunskaper om hur och på vilket sätt elevers källkritiska förhållningssätt på Internet kan 
utvecklas. Precis som Pérez Tornero och Pis (2011) kommer fram till i sin studie bör pedago-
ger ha mer didaktiska kunskaper för att kunna bredda elevernas källkritiska repertoarer. 
Sammanfattningsvis anser vi att lärarutbildningen bör rikta mer fokus åt källkritik på Internet 
som innefattar en betydligt mer vidgad definition. Även verksamma lärare behöver kompe-
tensutveckling inom källkritik på Internet för att elever skall få möjlighet till att bredda sina 
källkritiska repertoarer på Internet. 

Förslag till ytterligare forskning 
Lärare har ansvar över hur styrdokumentens intentioner kommer till uttryck i undervisningen 
och vad eleverna får med sig för kunskaper. Analysredskapet i studien har gjort det möjligt att 
se vad eleverna specifikt får lära sig och hur källkritik kommer till uttryck i svenskundervis-
ningen. Det studien däremot inte har berört, och därför skulle vara av intresse att ta reda på, 
är hur svenskundervisningen skall se ut för att nå de kritiska förmågorna. Det hade därför 
varit intressant med intenterventionstudier där lärare medverkar för att utveckla och förbättra 
deras arbetssätt på ett systematiskt sätt där analysredskapet används för att analysera vad 
eleverna lär sig.  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BILAGA 1  
Frågeschema  

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Har du arbetar på fler skolor? Om ja, hur många?  

3. Har du genomfört någon fortbildning/lärarlyft?  

4. Hur har digitaliseringen av skolan och tillgången av information via internet påverkat 
din undervisning? 

5. Hur undervisar du för att eleverna ska utveckla sin förmåga att värdera och kritiskt 
granska information som de hittar på Internet? Skulle du kunna beskriva arbetssätten?   

Källkritik i allmänhet  

6. Vad är det som utmärker ett källkritiskt förhållningssätt?  

7. Varför ska man arbeta med källkritik på Internet?  

Elever och källkritik  

8. Hur tror du dina elever tänker kring källkritik på Internet? Vilka styrkor respektive 
svagheter upplever du elevernas förmågor i källkritik på Internet?  

9.  Hur visar dina elever att de har ett källkritiskt förhållningssätt på Internet?  

10. Vad är det för källkritiskt kunnande du vill eleverna skall uppnå?  

11. . Exemplifiera en elev som har ett källkritiskt förhållningssätt, och hur det kommer till 
uttryck.  

Undervisning och källkritik  

12. Berätta om din planering när du undervisar i källkritik på Internet. Vad har du för upp-
lägg? 

13. Berätta om en typisk situation där du undervisar om källkritik på Internet.    

14. Vilka typer av övningar använder du i källkritiksundervisningen på Internet? 

15. Vilka typer av läromedel använder du i källkritiksundervisningen på Internet?   
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16. Hur arbetar du med källkritik på Internet i andra moment i svenskämnet?  

17. Berätta i vilka moment i undervisningen det kan vara svårt att arbeta med källkritik på 
Internet?  

19.  Hur hanterar du eventuella styrkor/brister i källkritik på Internet?  

Skolan och källkritik 

20. Hur arbetar man med källkritik i allmänhet på skolan? Arbetar några av dina kollegor 
med källkritik? På vilket sätt? Vad skulle du vilja säga fungerar och/eller bör utvecklas på 
skolan?  

21. Hur får du som lärare hjälp med arbetet i källkritik på Internet?  

22. Upplever du några eventuella hinder/dilemman på skolan när det gäller arbetet med käll-
kritik på Internet?  

23. Är det något du skulle vilja tillägga?  
 
Följdfrågor:  
 
- Kan du ge ett exempel? 
- Kan du berätta mer om...?  
- På vilket sätt…? 
- Hur ofta…?,  
- Hur ser det ut…?  
- Vad innebär…?  
- Det där var intressant, kan du utveckla det lite…?  
- Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…?  
- Skulle du kunna ge ett exempel…/ge exempel på vad det inte är…?  
- Vilken betydelse har…?  
- Hur tänker du…?  
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