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Abstract:  The main purpose of this master thesis is to examine how high 

school students think when they independently are evaluating 
information for a school assignment. We examine what types of 
sources they use, and what their reasons are. Besides that we also 
examine what sorts of criteria they use when evaluating if a source 
is usable, and if there are any other factors that can have an 
influence for their choice of material.  

 
 We have done a qualitative study with 23 students, where the 
students wrote down their answers in a questionnaire containing 
wide open questions. We have created our own tool for analysing 
the material by extracting the most general things in our chapter of 
earlier research, concerning the three questions which our study is 
based on.    

 
 The result shows that the students trust literature and primary 
sources. Our students also make extensive use of the Internet, but 
they are sceptical of its trustworthiness. They trust sources of 
authority, and they make independent evaluations concerning the 
credibility by comparing sources with each other.      

 
 The students use a great number of criteria when they are 
evaluating sources, which indicate that they examine their sources 
very thoroughly. We can also see a number of factors that can have 
an effect on the students when they are judging a source’s 
relevance. The result also shows that our students are really good at 
evaluating sources, and that training in critical thinking improves 
the students’ source critical consciousness. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), är ett av skolans viktigaste 
uppdrag att skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex 
omvärld. Det är en värld med en snabb förändringstakt och ett stort informationsflöde. 
Skolan ska förbereda eleverna för yrkeslivet eller för studier på högskolor och 
universitet. Förändringar i arbetslivet, ny teknik och internationalisering ställer nya krav 
på människors kunskaper, och eleverna behöver därför få en grund för ett livslångt 
lärande. De behöver kunna hitta, tillägna sig, använda och utveckla ny kunskap. 
Eleverna ska även kritiskt kunna granska fakta och förhållanden och inse 
konsekvenserna av olika alternativ. Skolans uppgift är att förbereda dem för vuxenlivet, 
så att de kan arbeta och verka i samhället och ta ansvar för sina egna liv (Lpf 94).  
 
För att eleverna ska uppnå målen i läroplanen behöver de ha informationskompetens, 
och Rask (2000a) menar att detta är ”den fjärde basfärdigheten”. Förutom att elever 
behöver kunna läsa, skriva och räkna, behöver de också kunna ”söka och samla, sålla 
och sovra, sortera och strukturera, systematisera och sammanställa framtidens 
information” (s. 15). Först när de kan detta kan informationen omvandlas till kunskap. 
Författaren anser att det är viktigt att elever lär sig detta, och att vi inte skyddar dem 
genom exempelvis tekniska filter från oetiskt material. När de sedan kommer ut i 
arbetslivet finns det inte längre några filter som skyddar dem, utan då ska de plötsligt 
kunna sovra bland all information själva. Det är därför bättre att de får lära sig vara 
källkritiska redan i skolan, så att de får med sig den kunskapen (s. 19).  
 
I dag söker många elever information på Internet och en av de stora möjligheterna med 
Internet är dess jämlikhet. Alla kan göra sin röst hörd. Det finns oerhört mycket och 
lättillgänglig information, vilket gör att det går att möta det oväntade och se tillvaron ur 
nya perspektiv. Att enbart hålla sig till auktoritativa källor är därför att begränsa sina 
möjligheter. Men för att kunna utnyttja möjligheterna med Internet krävs det också att 
den som söker information har omdöme att själv avgöra vad som är trovärdigt (Leth & 
Thurén 2000, s. 10 f).  
 
Skolan arbetar idag med ett mer problembaserat arbetssätt, där eleverna själva ska söka 
kunskap och färdigställa olika skoluppgifter. Detta kräver att de har kunskaper att 
värdera och kritiskt granska både källor och information. Läromedel har tidigare funnits 
mest som färdigskrivna och granskade texter. Det har gjort att läraren har kunnat 
kontrollera elevens möte med informationsflödet i klassrummet. Genom den nya 
informations- och kommunikationstekniken (IKT) har eleverna numera möjlighet att 
söka information även på webben. Läraren har därför inte längre kontroll över de 
budskap som eleverna möter, eftersom de texter eleverna väljer inte alltid är synliga för 
läraren (Alexandersson & Limberg 2004, s. 8). Skolan har ett vidgat och fördjupat 
kunskapsuppdrag, men det finns också fler arenor för kunskapsbildning utanför skolan. 
Den nya informationstekniken ger exempelvis eleverna möjligheter att möta en 
multimedial miljö, där de kan få insikter i hur bland annat bilder och texter produceras. 
Dessa sammanhang, innanför och utanför skolans ramar, ökar behovet av större 
färdigheter i att kritiskt granska, tolka och reflektera över information (Alexandersson & 
Limberg 2004, s. 18).  
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Den nya informationstekniken och dess möjligheter gör att källkritiska aspekter bör 
lyftas upp. Det är lätt att bländas av till exempel tillsynes välgjorda webbsidor, vilka 
ändå kan vara fulla av felaktigheter. Likväl som tryckt information bör också digital 
information utvärderas. Det kan göras genom att uppmärksamma dess upphovsman, 
hänvisningar, men också genom jämförelser med andra källor och egen reflektion och 
analys. Bibliotekarier bör tillsammans med lärare hjälpa eleverna att fästa deras 
uppmärksamhet på problemet, och ge dem de nödvändiga verktyg de behöver för att 
utveckla färdigheter i utvärdering av information (Nilsson 2001, s. 96). 
 
Elever på gymnasienivå genomför flera självständiga arbeten som resulterar i olika 
rapporter. För att kunna göra dessa arbeten med ett bra slutresultat är kunskap i 
informationssökning, informationsurval och källkritik användbara verktyg. I slutet av 
gymnasieskolans andra år ska eleverna dessutom välja ett ämne för det projektarbete, 
som de ska genomföra under större delen av årskurs 3. Det är en obligatorisk kurs som 
enligt gällande kursplan är värd 100 studiepoäng. Här får eleverna själva möjlighet att 
fritt välja vad de vill arbeta med utan någon påtryckning från lärarna. Det enda kravet 
som finns på det ämne man väljer, är att det på något sätt ska kunna kopplas till det 
program man är antagen på (Skolverket 2006a).  
 
Det kritiska tänkandet är en viktig del i läroprocessen, men bibliotekarier och lärare har 
sett att elever ofta är oförmögna att tänka kritiskt, och därför kan de inte effektivt 
använda och värdera information (Weiler 2004, s. 47). Vid samtal med några 
gymnasielärare (2005) gav dessa också uttryck för att många skolelever är dåligt 
utrustade för att söka, värdera och använda information. De saknar ofta ett källkritiskt 
förhållningssätt och väljer gärna källor som är lättåtkomliga, som till exempel hemsidor 
på Internet. Detta väckte vårt intresse och avgjorde valet av ämne när det var dags att 
skriva vår magisteruppsats. Vi ser Internet som en stor möjlighet att ta del av åsikter 
som man inte kunnat lyssna på förut, men Internets intåg i skolorna innebär också nya 
problem. Skolan har en viktig uppgift att hjälpa eleverna lära sig hantera den stora 
mängd information som finns på webben. Här menar vi att vår undersökning om 
gymnasieelevers källkritiska tänkande är motiverad, men vi breddar vårt intresse till att 
även innefatta information från andra källor än de elektroniska. 
 
Med tanke på att det både står i litteraturen och har framkommit i samtal, att 
gymnasieelever är dåligt rustade att vara källkritiska, anser vi en undersökning 
motiverad för att se om detta stämmer. Vi anser dessutom att det är motiverat att göra 
undersökningar på klart avgränsade mindre grupper, eftersom det i förlängningen gör 
det möjligt att jämföra olika grupper med varandra, för att se hur deras respektive 
informationsbeteende ser ut. Den grupp vi har valt att inrikta vår undersökning på är en 
grupp gymnasieelever som går andra året på det Samhällsvetenskapliga programmet. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte med den här studien är att undersöka hur gymnasieelever tänker när de 
självständigt ska värdera material till ett skolarbete. Vi tänker också ta reda på om det 
finns några möjliga faktorer som kan påverka gymnasieelever i sitt källkritiska 
tänkande. Vi funderar bland annat på hur till exempel tiden eller tillgängligheten kan 
påverka.  
 
 
De frågeställningar vi tänker utgå ifrån är:  
 
Vilka typer av källor använder elever när de gör ett större arbete, och varför använder de 
dem? 
 
Vilka kriterier har elever när de bedömer användbarheten hos det material de kommer i 
kontakt med? 
 
Finns det några faktorer som kan påverka elever när de ska välja eller välja bort 
material, då de söker information för ett större självständigt arbete?  
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2. Litteraturgenomgång 
 
2.1 Litteratursökning 
 
I vårt sökande efter användbar litteratur för vårt arbete, gick vi inledningsvis till olika 
bibliotekskataloger för de högskolor och universitet, vilka hade utbildningar som kunde 
tänkas tangera vårt ämnesval. Vi sökte alltså i katalogerna, men gick också vidare till att 
söka i respektive biblioteks tidskrifts- och uppsatsdatabaser. I både de 
kunskapsöversikter vi hittat, men också i C- och D-uppsatser har vi kunnat hitta tips om 
litteratur som mer specifikt anknöt till vårt ämnesval. För att bredda vårt sökande 
använde vi oss även av både Libris och BURK, för att kunna hitta litteratur om vårt 
ämne på andra universitetsbibliotek och folkbibliotek. Vi har dessutom sökt i 
databaserna LISA, ERIC och INSPEC via högskolan i Borås. Den litteratur vi har sökt 
efter har inte enbart varit kopplat till svenska förhållanden. Vi ansåg det även relevant 
att ta med litteratur från andra länder, där undervisningssystemet är jämförbart med det 
svenska skolsystemet. 
 
Flera av de artiklar vi hittade hade hänvisningar till litteratur som vi ansåg aktuella för 
vårt ämne, och då gick vi vidare till den hänvisade litteraturen. Vid några tillfällen 
hittade vi hänvisningar i forskningsartiklar som ledde oss till undersökningar som inte 
var vetenskapliga. Eftersom de ändå diskuterades i vetenskapliga artiklar, använde vi 
sökmotorer på Internet för att hitta dessa undersökningar. När vi ändå sökte på Internet 
valde vi att även söka efter annat material, och hittade på så sätt bland annat Stiftelsen 
för Kunskap och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen).  
 
De sökord vi har använt oss av är källkritik, källkritiskt tänkande, 
informationskompetens, elever och studenter i olika kombinationer och motsvarande 
engelska termer. 
 
När vi såg att en forskare hade extra stort intresse inom området valde vi också att söka 
på dennes efternamn i databaserna. Vi sökte även på det universitet där forskaren 
tjänstgjorde, för att se om vi kunde hitta något ytterligare inom ämnet. 
 
I och med att Internet har öppnat möjligheter för elever att söka information på andra 
sätt än vad som tidigare har varit vanligt, har vi avgränsat oss till att använda litteratur 
som inte sträckt sig alltför långt tillbaka i tiden. Vi har till exempel avstått från att 
använda studier där elever hade stora svårigheter att behärska tekniken att använda 
datorer, söka på Internet eller inte ens hade tillgång till Internet. Detta har vi gjort med 
en tanke om att skolsituationen har förändrats radikalt, och dagens skolelever är mer 
vana att använda datorer. Vi har därför ansett det mer relevant att använda litteratur där 
datorer och Internet funnits med i skolbilden, och där eleverna har visat en vana att 
använda detta. 
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2.2 Tidigare forskning 
 
Under denna rubrik presenterar vi tidigare forskning inom vårt undersökningsområde. 
Vi har valt att presentera forskningen huvudsakligen i fallande kronologisk ordning. Vi 
tror att en tematisk presentation utefter frågeställningarna skulle bli alltför rörig, med ett 
uppräknande av en mängd referenser vid varje del. För att göra forskningen mer 
överskådlig avslutar vi med en kortare sammanfattning.  
 
AnnBritt Enochsson (2005), forskare inom pedagogik, har som syfte att urskilja vilka 
färdigheter som krävs för att söka information. Hon vill lyfta fram det som eleverna 
ansåg vara användbart, respektive svårt, när de arbetade med informationssökning på 
Internet. Enochsson studerade elever i åldrarna 6-17 år, varav de yngre poängterade att 
det var viktigt att kunna språket och tekniken när de skulle söka. De äldre såg troligen 
detta som självklart, och nämnde istället att det krävdes kunskap om olika sökvägar och 
sökmotorer. Förutom detta lyfte de äldre eleverna fram att det är viktigt att ha ett mål 
och vara kritisk. Eleverna ansåg att det krävdes förkunskaper för att kunna bedöma om 
en källa var trovärdig. De var också tvungna att tänka själva för att kunna avgöra om 
informationen de hittat var tillförlitlig. Enochsson skriver även att de som använde 
datorn ofta fick en större förståelse för tekniken, och därför reflekterade de mer över 
Internet. Författaren anser att träning ökade elevernas förmåga till källkritiskt tänkande. 
Enochsson skriver dessutom att sökprocessen blev lättare för eleverna, om de var 
intresserade av det ämne de sökte information om. Alla elever i hennes studie menade 
att det tog tid att lära sig söka på Internet, och de äldre eleverna visste att kritiskt 
tänkande var viktigt, men tidsaspekten kunde göra att de ignorerade det. Eleverna 
menade att det istället då kunde vara bättre att läsa de böcker som läraren föreslog, än 
att söka egen information.  
 
Mikael Alexandersson, professor inom pedagogik, och Louise Limberg (2004), 
professor inom biblioteks- och informationsvetenskap, har inriktat sin studie på att ta 
reda på hur elever sökte och använde information. De har studerat elever från årskurs 
två i grundskolan upp till årskurs tre på gymnasiet. Författarna menar att eleverna inte 
utvecklade några mer kvalificerade sätt att bedöma relevans och tänka källkritiskt allt 
eftersom de växte, utan de menar att skillnaderna var små. De skriver dessutom att 
eleverna ofta värderade och bearbetade källor på en primitiv nivå (s. 114 f). Källkritik 
var enligt eleverna att man själv skulle tänka och bedöma källorna. Man skulle också 
titta i flera källor för att ta reda på vilken källa som var den ”sannaste” (s. 59 f).  
 
Författarna poängterar att man kan se värdering av information från olika synvinklar. 
Man kan se det dels på en extern nivå, då man bedömer källans äkthet, men man kan 
också se det på en intern nivå, då man tar reda på om innehållet passar ens syften. 
Författarna kallar det senare för relevansbedömning (s. 14).  
 
Eleverna i årskurs 3 på gymnasiet gjorde ett grupparbete om terrorism, där varje 
elevgrupp fick välja ut en terroristorganisation att arbeta med. Eleverna började nästan 
alltid att söka information på Internet, och det var också den klart dominerande källan. 
En del elever angav också webben som källa, vilket tyder på att de hade en diffus 
uppfattning över vad det egentligen innebar att redovisa källor. Några elever ansåg 
dessutom att bara de skrev om texten lite, var det tillåtet att använda andras elevarbeten 
som de hade hittat på Internet. Till skillnad från information från webben visade 
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eleverna en viss skepsis mot muntliga källor, och ville få dem bekräftade på något sätt. 
En del elever använde även böcker, och framför allt uppslagsverk, men de flesta ansåg 
att böckerna var gamla (s. 53 ff). Den främsta anledningen till att eleverna ändå använde 
böcker var att de hade blivit uppmanade till det av pedagogerna (s. 82).  
 
Alexandersson och Limberg såg också att tidspress gav ett dåligt resultat (s. 58) och att 
det var viktigt med förkunskaper när det gällde att bedöma en källa (s. 90). Gjorde 
eleverna ett medvetet val när de skulle välja ämne, och var de dessutom intresserade av 
ämnet gav det ett bättre resultat. Ämnesområden valdes dock ofta med en tanke om att 
det skulle ge ett högt betyg och inte efter intresse (s. 70). Elevens läsförmåga var 
betydelsefull eftersom den påverkade hela informationssökningsprocessen, bland annat 
för att bedöma om en källa var relevant eller inte. Eleverna valde bort texter som var 
svårlästa, och stora textmassor var avskräckande (s. 90). Studien visar också att eleverna 
ansåg sig duktigare än de egentligen var, och de blandade ihop datorkunskap med 
informationssökningskompetens (s. 113).   
 
Anders Eklöf (2003) har i en magisteruppsats i Pedagogik studerat hur högstadieelever 
tillämpade källkritiska kriterier på Internet. Eleverna hade till uppgift att skriva om en 
naturvetenskaplig personlighet, och de fick välja mellan Einstein, Darwin, Newton eller 
Curie. Eklöf menar att det finns tre olika förhållningssätt som eleverna kan inta, och han 
kallar dessa retorisk medvetenhet, rituell medvetenhet och utövande medvetenhet. 
Retorisk medvetenhet är den lägsta nivån, vilken innebär att elever kan diskutera runt 
källkritik och använda källkritiska tekniker, men författaren anser att det på den här 
nivån inte finns något automatiskt samband mellan yttrande och utförande. Eleverna vet 
att källkritik är viktigt, men de agerar ändå inte källkritiskt när de arbetar med en 
uppgift. Rituell medvetenhet är ett mellanläge som grundar sig på att skolan ställer krav 
på eleven, och tvingar denne att tänka källkritiskt i sitt arbete. Ett tillämpande av den 
rituella medvetenheten kan medföra att eleverna når den högsta nivån, som är utövande 
medvetenhet. Det innebär att eleverna då använder källkritik på ett naturligt sätt i sitt 
skolarbete (s. 57 ff). Författaren skriver också att de elever som han studerat inte var 
särskilt källkritiska. De hade liten kännedom om hur man skulle kontrollera en 
webbsida (s.50). Eleverna uppgav få eller inga källor, och en del gjorde 
källhänvisningar till sökmotorn Google, vilket tyder på att de inte förstod vad en källa 
skulle användas till (s. 35). 
 
Bibliotekarien Barbara D’Angelo (2001)1 har i sin studie som huvudsyfte att främja 
det kritiska tänkandet hos collegestudenter. Hennes studenter fick genomgå 
källanalysövningar i samband med en uppgift att bland annat kartlägga ett utvalt lands 
ekonomiska utveckling. Motivet var att hjälpa dem förstå källors olikheter och värden. 
 
Studenterna menade att dagstidningar var en bra källa för att söka information om ett 
land, eftersom de innehöll uppdaterad information om händelser i landet. Vad gällde 
vetenskapliga artiklar var de bra att använda för forskning och analys, och för att få 
information mer på djupet om ett land. De kom dock fram till att dagstidningsartiklar 
inte var tillräckligt för att ge en trovärdig bedömning om ett land. Denna information 
kunde eventuellt bevisas felaktig eller skissartad i förhållande till djupanalyser från 
andra källor, som exempelvis vetenskapliga artiklar. Tillförlitligheten av 

                                                 
1 Barbara D’Angelo är idag anställd som doktorand.  
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dagstidningsartiklar påverkades också av landets informationsfrihet. Studenterna 
reflekterade även över trovärdighet kopplat till utgivaren eller författaren av 
informationen. En källa som Internationella valutafonden2 kom exempelvis att granskas 
som informationskälla. Eleverna menade att denna källa inte var trovärdig enbart på 
grund av sin status som institution. Frågor som vad institutionen var, gjorde och vilken 
typ av dokument som producerades och varför, var viktiga. De ifrågasatte också 
regeringssponsrade webbsidor, och ifrågasatte om en regering skulle publicera 
information om sig själv som var objektiv, eller om sidan skulle användas som källa för 
propaganda.  
 
Efter att övningarna var genomförda förstod D’Angelos elever bättre värdet av att 
använda olika typer av källor i sina arbeten. Författaren konstaterar också att elevernas 
uppsatser var av högre kvalitet, och de hade blivit bättre på att ge korrekta 
källhänvisningar (s. 305 ff).  
 
AnnBritt Enochsson (2001) hävdar i sin studie att elever alltid granskar källor, men 
deras uttryck för vad som räknas som bra information skiljer sig ibland från de vuxna (s. 
197). Hon har gjort en studie i en fjärdeklass, och eleverna pratade om 
informationssökningsprocessen som en rad val, och om det var bra information berodde 
på: 
 

• Om innehållet var användbart. 
• Om det fanns tillräckligt med information, eller om det fanns länkar så att man 

kom vidare. 
• Om informationen var aktuell. 
• Formen, det skulle vara mycket bilder och enkel text. 
• Om det fanns animeringar och interaktiva sidor. 
• Om nedladdningstiden var kort. 
• Källan var viktig ibland. 
• Det skulle vara subjektivt, så att man hittade det som folk tyckte om (s. 197). 

 
Eleverna ansåg att det måste finnas en mening med att de skulle reflektera över 
källorna. De menade att det var viktigt att fundera över källor när de var ute efter fakta, 
eller om innehållet var tveksamt, men det var mindre viktigt när det gällde vem som lagt 
in ett spel. Även här ansåg eleverna att de behärskade tekniken, och de var positiva till 
Internet eftersom det gick snabbare och lättare och skoluppgifterna blev dessutom 
roligare att utföra. I förhållande till böcker fanns det en stark övervikt för datorn, men 
eleverna såg ändå fördelar med böcker och nackdelar med Internet (s. 216 ff). Eleverna 
ansåg att Internets fördelar var bland annat att det fanns mycket och aktuell information. 
Dessutom kunde man få olika synvinklar på ämnet, istället för att bara lyssna på åsikter 
från en författare. Fördelar med böcker var istället att det fanns mer djupgående 
information, men en elev poängterade att det kunde vara svårt att få tag i en bok som 
täckte in allt denne behövde veta (s. 147 f). Eleverna betonade även att intresse och 
förkunskaper inom ämnet spelade roll, och att det underlättade om man hade ett mål och 
kunde en del om källorna som till exempel landskoder (s. 208 ff). Enochsson såg även 
att de barn som reflekterat mycket över hur Internet var uppbyggt hade ett kritiskt 

                                                 
2 Fondens huvudsakliga uppgift är att samarbeta på en internationell ekonomisk nivå för att främja 
handel, sysselsättning och tillväxt. Fonden ska även verka för ekonomisk stabilitet (Regeringen 2006). 
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förhållningssätt, och de reflekterade mer över trovärdigheten hos sidor på Internet, 
medan de som inte hade samma insikt över hur Internet fungerade reflekterade mindre 
(s. 189).  
 
Bibliotekarierna Deborah Grimes och Carl Boening (2001) undersökte om första års 
collegestudenter använde ickeauktoriserade källor, och om de värderade information på 
webben. För att ha en mall att gå efter sammanställde författarna de riktlinjer som fanns 
om värderingskriterier från flera olika onlineguider. De fick därigenom ett antal kriterier 
som de sedan studerade om eleverna hade följt. För att räknas som en auktoritativ källa 
skulle några av dessa kriterier vara uppfyllda, men det behövde inte vara alla kriterier.  
 
De kriterier som författarna tittade efter när de studerade studenternas källor via deras 
källförteckningar var: 
 

• Syntes upphovet? 
• Var den aktuell? 
• Fanns det några rekommendationer till källan? En sådan innebar att källan varit 

granskad av någon. 
• Syntes perspektivet, fanns det bias? 
• Syntes det vilken publik källan vände sig till? 
• Stil och ton, hur var den skriven? 
• Fanns det kvalité i innehållet?  
• Hur var informationen organiserad i källan? 
• Syntes utgivare, värd eller källa? 
• Var det stabilitet i källan, eller kunde den försvinna från webben inom snar 

framtid?  
 
Som svar på dessa uppställda kriterier fann Grimes och Boening att eleverna ansåg att 
författaren var viktig för att man skulle kunna referera rätt, men hans/hennes auktoritet 
var mindre viktig. Flera av de valda källorna saknade datering, vilket gjorde att det inte 
gick att se om källan var aktuell. Rekommendationer till källan från andra brydde sig 
nästan ingen om, endast två artiklar kom exempelvis från en databas, och få använde 
webbguider för att få vägledning till olika källor. 
 
När det gällde perspektivet visade en del av deltagarna som skrev om ett kontroversiellt 
ämne att de letade information från flera synvinklar, medan andra inte använde vinklat 
material överhuvudtaget.  
 
Vem webbsidan riktade sig till eller hur den var skriven var det få som brydde sig om. 
Det var även få av eleverna som markerade att de hade funderat över den 
innehållsmässiga kvalitén, och när det gällde sidans organisering av informationen 
fanns det både bra och dåliga sidor i elevernas källor. Utgivaren av sidan brydde sig en 
del om, medan andra brydde sig mindre om detta, exempelvis var det en fansida som 
gjorts av en 16-åring som användes som källa. De flesta länkar som eleverna använde 
ansåg författarna skulle fortsätta finnas över en längre tid, vilket innebar att deras 
stabilitet var god.   
 
Studenterna ansåg i övrigt att Internet var bra för det var lätt att hitta mycket 
information, jämfört med böcker och tidskrifter. De hävdade också att det inte fanns 
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aktuell information i böcker och tidskrifter, trots att Grimes och Boening såg att det 
faktiskt var möjligt att få tag på färsk och relevant information även i dessa medier. Alla 
studenterna var nöjda med sitt eget arbete när det gällde relevans och kvalité, men 
forskarna menar att om studenterna värderade källorna, gjorde de det mycket ytligt.  
 
Stein Kolstö (2001), doktor inom pedagogik, har i sin studie tittat på hur förstaårselever 
på gymnasienivå resonerat, och vilka aspekter de utgått ifrån i sitt beslutsfattande om 
ämnet kraftledningar, och dess eventuella orsakande av leukemi hos barn. Det 
huvudsakliga intresset var hur respondenterna förklarade sina åsikter om ämnet, men 
också vad de ansåg om tillförlitligheten hos olika sidor av ”hävdat vetande” [vår övers. 
av knowledge claims] och de olika källorna till informationen. För att eleverna skulle ha 
samma utgångspunkt fick de ta del av samma material. Skolan visade kopior av 
dagstidningsartiklar, forskningsrapporter och officiella dokument (s. 880 f).  
 
I fråga om att bilda sig en åsikt om ämnet fanns försvårande omständigheter. Alla elever 
ansåg att det var ett problem när forskarna inte höll med varandra. Många elever hade 
dessutom en medvetenhet att forskningen kanske inte hade tillräckligt bra kvalitet, eller 
att forskarna eventuellt var partiska (s. 883).  
 
Det fanns elever som inte alls tycktes se några problem med trovärdigheten hos ”hävdat 
vetande” (s. 885). Bland övriga elever framkom olika strategier i försök att skapa en 
pålitlig kunskapsbas för sina åsiktsbeslut. En strategi handlade om att bedöma 
påståenden. Här använde sig några elever av indikatorer på pålitlighet för att bedöma 
trovärdigheten, exempelvis var samtycke mellan forskare ett tecken på tillförlitlighet, 
oavsett vilken källan var. Tillförlitligheten kunde också ha att göra med om åsikten 
härrörde från forskarens eget forskningsfält, när en forskare ändrade sina slutsatser eller 
om man var villig att ge garantier för att sitt resultat var sant. Andra kriterier för 
trovärdighet kunde vara att det fanns exakta uträkningar för alla fynden eller att ett 
påstående lät seriöst. Ytterligare ett kriterium var att informationen överensstämde med 
de förkunskaper eleven hade. Flera av respondenterna menade att de litade på ny 
forskning om den var förståelig och rimlig, som någon menade fick den inte upplevas 
”tokig”. En kategori av kriterier som skiljde sig från de andra hade med reliabilitet och 
kvalitén på forskningen att göra. Forskningen var trovärdig om den visade sig ha rätt, 
om den använda forskningsmetoden var bra, och om forskningsresultat fick stöd från 
fler håll. Andra elever använde sig av självständiga bedömningar för att avgöra om 
forskning, argument eller åsikter var trovärdiga. En stor del av respondenterna hade 
denna ståndpunkt och flera av dessa, men inga av de andra intervjuade, menade också 
att man bör lyssna till alla inblandade aktörer innan man drog sin slutsats (s. 886 ff).  
 
När det gällde källor fanns det elever som accepterade dem utan att ge några skäl till 
valet av dem. Det mest frekventa valet var forskare som källa, vilket Kolstö 
kategoriserar som ”forskartillit”. Andra källor vissa elever visade tillit till var 
exempelvis kraftbolaget, lokalbefolkningen, politiskt utskott för sociala frågor och 
hälsa, miljöorganisationer, föräldrar etc. (s. 890 f). 
 
Vid de flesta tillfällen gav eleverna skäl till val av källa. Författaren kunde spåra att 
vissa elever litade på källor vilka tittade på riskerna i sammanhanget och värderade 
säkerheten högst, men en elev menade dock att hon inte litade på dem som fokuserade 
på riskerna. En stor del av eleverna gjorde sina bedömningar av källans tillförlitlighet 
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baserat på källornas egna intressen för utfallet i frågan. Några elever nämnde till 
exempel att forskare som arbetade för kraftbolaget, eller forskare som bodde nära 
ledningarna inte var pålitliga. De flesta som använde denna bedömningsgrund gjorde 
det för att avgöra vilken källa de inte litade på. 
 
Några elever ville ha neutrala källor, vilket ofta var svårt för dem att avgöra. De hade 
dock en tro på att neutralitet var möjlig, vilket å andra sidan några inte trodde var 
möjligt.  
 
Det mest frekvent använda värderingskriteriet hade med kompetens att göra. Mest 
tillförlitlig var den källa som i elevernas ögon hade störst kunskaper i ämnet, och 
slutsatsen om detta drog de av att källan hade ”arbetat med problemet”. Kolstö menar 
dock att elevernas bedömningar här var ytliga, och att det var svårt för dem att kunna 
göra åtskillnad mellan exempelvis oeniga forskare. Författaren framhåller dock att det 
ändå går att se att vissa elever försökte göra just detta, och att de allra flesta som deltog i 
studien också försökt att göra självständiga värderingar, när de upptäckt att det funnits 
flera motstridiga åsikter om ämnet (s. 891 ff).  
 
Bibliotekarien Michael Lorenzen (2001) undersökte hur high school studenter3 sökte 
information till skoluppgifter. De flesta eleverna använde både bibliotek och Internet 
när de sökte information, men några få elever angav att de använde sig enbart av 
Internet, vilket ibland berodde på tidsbrist. En elev uppgav att denne ofta utgick från 
böcker för att sedan söka information på Internet, medan en annan menade att denne 
oftast började sin sökning via ett onlineuppslagsverk eller på Internet. 
 
Eleverna hade inte tidigare funderat särskilt mycket över hur de skulle kunna avgöra 
kvalitén på en Internetsida, och de var medvetna om sina egna bristande kunskaper i 
källkritiskt tänkande. Det tror Lorenzen var anledningen till att eleverna gärna valde 
auktoritativa sidor. De ansåg bland annat att sidor som hörde hemma på bibliotek, 
universitet, museum eller regeringar var tillförlitliga. De använde sig också av 
dagstidningars hemsidor, och brukade använda uppslagsverk som var tillgängliga online 
för att hitta information. Eleverna undvek däremot personliga hemsidor, pornografiska 
eller kränkande sidor, sidor som innehöll fel, saknade källförteckning eller copyright.  
 
För att avgöra kvalitén på en webbsida tittade en del på källan eller författaren. De 
värderade också sidan efter domänändelsen och föredrog ändelser med .edu eller .gov 
framför .com, eftersom de ansåg att de inte kunde vara lika säkra på trovärdigheten vid 
en .comsida. Lorenzen påpekar att vem som helst kan registrera en .comsida. Eleverna 
värderade även sidor på om de såg snygga och professionella ut, och inte innehöll 
stavfel eller grammatiska fel. De ville också att informationen skulle vara detaljrik och 
verka trovärdig, och de tittade även på om sidan hade en källförteckning. Många 
studenter ansåg också att om sidan var indexerad av en sökmotor var sidan pålitlig. 
Eleverna var inte medvetna om att de flesta sökmotorer använder automatiska spindlar 
för att hitta nya sidor att indexera. Det är ytterst få sökmotorer som har någon form av 
krav på kvalitetsnivå på de sidor de indexerar (s. 156 ff). 
  

                                                 
3 USA har inget nationellt skolsystem, men övervägande delen som går på high school är i åldrarna 14-17 
år. De slutar det år de fyller 18 (NCES 2006).  
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Bibliotekarierna Nancy Young4 och Marilyn Von Seggern (2001) undersökte hur 
referensbibliotekarier skulle kunna möta användarnas behov i en förändrad värld, med 
nya former för informationssökning. De undersökte studerande på collegenivå, 
doktorander och doktorer och tog reda på varför de sökte information, och vilka vägar 
de använde för få tillgång till information. Författarna ville gå utanför biblioteksvärlden 
och ta reda på hur människor gick till väga för att få olika typer av information, och inte 
bara information för akademiska syften. Alla respondenterna talade om Internet som en 
självklar källa för information. Övriga källor som nämndes var bland annat bibliotek, 
information från myndigheter, sökmotorer, och både kända och okända personer. De ord 
som deltagarna nämnde vid kriterier för val av källor var bland annat om källan ansågs 
aktuell, hade auktoritet, var tillförlitlig och tillgänglig. Dessutom talade eleverna om 
kostnader eller om källan var lättanvändbar och uttömmande (s. 162 f). Tiden hade en 
stor betydelse hos Young och Von Seggerns deltagare. Deltagarna talade om 
bekvämlighet, tillgänglighet, lättvindighet och effektivitet, vilket visade att tiden hade 
den största rollen i valet av information. Användarna valde ofta bekvämligheten framför 
kvalitén om det gick fortare (s. 164). 
 
Engelskprofessor Vicky Tolar Burton och Scott Chadwick (2000), doktor inom 
kommunikation och journalistik, har i sin studie velat ta reda på vilka kriterier studenter 
på collegenivå använde sig av när de bedömde Internetbaserade respektive 
biblioteksbaserade källor. De har också undersökt vilka instruktioner eleverna fick 
motta när det gällde att värdera dessa källor. 
 
Författarna kunde se att rapportskrivande studenter visade stor enighet i vilken ordning 
de rankade bedömningskriterierna skulle komma, både för biblioteksbaserade- och 
Internetbaserade källor. De drar slutsatsen att studenter i stort använde samma 
källbedömningslogik, oberoende om det handlade om Internet- eller bibliotekskällor. De 
menar också att det faktum, att studenterna på detta sätt överförde bedömningskriterier 
mellan olika medier, talar för att bedömningsträning överlag är bättre än ingen alls. Ett 
visst förbehåll har författarna dock för överföring av bedömningskriterier mellan 
medier, då studenterna kunde missa signifikanta skillnader mellan olika typer av media 
och källor (s. 317 ff). 
 
Det viktigaste kriteriet vid källval var tillgänglighet, både vad gäller att hitta och förstå. 
För Internetkällor var att källan är lätt att förstå, lätt att finna och att källan är 
tillgänglig de högsta rankade kriterierna. När det gällde bibliotekskällor fanns dessa tre 
alternativ inom en topp fem placering. Ett annat högt placerat kriterium var om 
informationen var uppdaterad, men också om den var nyligen publicerad. Andra viktiga 
kriterier var att källan stöddes av extern expertis, främst av primärdata, vilket var 
viktigare för användare av bibliotekskällor än för de som hade valt Internetkällor (s. 
319). 
 
Monica Dahlgren och Ann-Christine Gustavsson (2000) skriver i en magisteruppsats 
i Informatik om elever och källkritik på Internet. De har studerat elever i klass 6 och 9 i 
grundskolan och dessutom årskurs 3 på gymnasiet. Författarna anser att det inte fanns 
någon större skillnad mellan åldersgrupperna, när det gällde det kritiska tänkandet om 
allt på Internet går att använda eller inte. I övrigt klarade årskurs 3 på gymnasiet 

                                                 
4 Nancy Young är idag även docent.  
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källkritiken bättre än de lägre årskurserna. Eleverna i undersökningen trodde dessutom 
starkt på sin egen förmåga att värdera vad som var sant respektive falskt på Internet, och 
den egna tilltron ökade med åldern. Gymnasieeleverna kände sig betydligt säkrare i att 
värdera källor än vad de i årskurs 6 gjorde. Grupperna ansåg att böcker/bibliotek var de 
pålitligaste källorna, men på Internet fanns det en större mängd och mer aktuell 
information, och dessutom var Internet den klart mest använda informationskällan (s. 73 
f). Dahlgren och Gustavsson anser att deras grundskoleelever inte var särskilt 
källkritiska, men eleverna i årskurs 3 på gymnasiet nådde i högre utsträckning 
läroplanens mål om källkritiskt tänkande. Författarna menar att skolan ändå har en 
viktig uppgift att undervisa i källkritik (s. 80 f). 
 
Professorerna inom biblioteks- och informationsvetenskap Andrew Large och 
Jamshid Beheshti (2000) skriver att webben ger nya möjligheter för elever att hitta 
information. På webben finns tillgång till både text, bild, ljud och film, men det kan 
också innebära problem (s. 1069). Large och Beheshti har gjort en studie i en klass för 
årskurs 65, där eleverna fick i uppdrag att skriva om en olympisk vintersport. Författarna 
delar in eleverna i olika grupper som de kallar teknofiler, traditionalister och 
pragmatiker. Teknofiler föredrog webben betydligt mer än tryckta källor, som 
exempelvis böcker. De menade att det fanns mer och lättillgänglig relevant information 
på webben än i böckerna. Trots detta var de inte helt oreserverade för de problem som 
webben förde med sig. Traditionalisterna kände sig mer vana med böcker, och de sökte 
hellre i välbeprövade uppslagsböcker och faktaböcker än på webben. De ansåg att i 
böckerna fanns den information de behövde samlad på ett ställe, och informationen var 
mer pålitlig, djupgående och exakt. När det gällde pragmatikerna värdesatte de webben, 
men såg den som ett komplement till andra källor. Pragmatikerna menade att det inte 
alls var säkert att webben hade bättre information än andra källor, utan valet av källa 
berodde på vad eleverna sökte efter. Eleverna i studien var inte särskilt kritiska till 
informationsinnehållet. När de talade om att ifrågasätta källor pratade de mer i generella 
termer, istället för att koppla det till sitt eget material. För att det inte skulle räknas som 
plagiat modifierade eleverna texterna lite, men webben, som var lätt att klippa och 
klistra ifrån, plagierades i mindre utsträckning än vad som gjordes med exempelvis 
böcker. Författarna tror att det kan bero på att texterna är mer tillrättalagda i böcker, än 
vad de är på webben. Dessutom hämtas ofta information på webben från flera källor 
som då behöver föras ihop till en helhet (s. 1072 ff).  
 
I sin studie undersökte Sandra Hirsh (1999), doktor inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, vilka sökstrategier och relevanskriterier 5:e klassare6 använde 
sig av i sökandet av text och grafiskt material via elektroniska resurser. Fokus i studien 
fanns också på om relevanskriterierna mellan text och grafiskt material skilde sig åt, och 
om de förändrade sig över tid. Elevernas uppgift var att söka information om en 
idrottspersonlighet. 
 
Eleverna Hirsh hade med i sin undersökning var erfarna att söka i ett flertal elektroniska 
resurser, och hade fått regelbunden träning i detta. De blev ändå frustrerade i sina 
sökningar på exempelvis Internet, och valde bort information på grund av tekniska 
problem (s. 1270 f). De flesta elever klarade av att på ett bra sätt uttrycka sina tankar 
och vilka beslutsprocesser de hade när de identifierade relevant information, medan 
                                                 
5 Majoriteten som börjar sjätte klass i USA är 11 år (NCES 2006).  
6 Majoriteten som börjar femte klass i USA är 10 år (NCES 2006). 
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några använde sig av svar som ”jag vet inte varför” eller bara motiverade med ”därför”. 
Hirsh menar också att det fanns en skillnad mellan könen. Flickorna hade svårare att 
förklara sina relevansbedömningar (s. 1277). 
 
Hirsh elever gjorde bedömningar av textinformation för att få en övergripande 
uppfattning av dess innehåll, för att avgöra vad som var användbart att gå igenom vid 
ett senare tillfälle. Eleverna hade effektiva tekniker för att bedöma relevansen för ämnet 
i sina sökresultat, men de sökte exakta motsvarigheter till vad de förstått att ämnet 
handlade om. Hittade de inte det avfärdade de informationen, och kunde missa relevant 
information som de inte klarade att identifiera. De kom till korta exempelvis när 
textnivån var för svår eller något missvisande (s. 1279). Hirsh kunde också se att 
eleverna inte bedömde relevans utifrån hur korrekt eller sanningsenlig informationen 
var, utan de litade på den information de hittade och ifrågasatte inte källorna (s. 1281). 
 
Hirsh identifierade sex relevanskriterier vilka bara rörde text. Det mest dominanta 
kriteriet var aktualitet för ämnet, då alla elever nämnde som avgörande att 
informationen verkligen handlade om deras idrottsperson. Alla var också överens om 
vikten av att informationen de valde var ny för dem. De flesta var även överens om 
kvalitet som kriterium, vilket för någon betydde en stor mängd information, medan 
någon annan syftade på användbarheten, och ytterligare någon menade att källan skulle 
innehålla både bilder och text. Några av eleverna menade att 
bekvämlighet/tillgänglighet var viktigt vid valet av information. Några valde utefter 
tidsaspekt, hur nära i tiden informationen var publicerad, eller att den handlade om en 
viktig period. Någon nämnde också språket som ett kriterium, att det skulle vara på 
engelska [modersmålet, vår anm.]. 
 
Tre av kriterierna behandlade både text- och grafiskt material. En stor del av eleverna 
valde då material utifrån att det var intressant information. De flesta tänkte inte bara på 
sig själva vad gällde intresseaspekten, utan även att kompisintresse skulle finnas. 
Relevanskriterier som hade med auktoritet att göra var sällsynt. Någon reflekterade 
dock om informationen var sann, och om oklarhet över vem som satt samman en viss 
Internetsida. Någon enstaka elev ifrågasatte trovärdigheten hos en bild från Internet, 
med argumentet att man inte kunde veta säkert att det verkligen var personen ifråga. 
 
Slutligen fann Hirsh två kriterier vilka bara rörde grafiskt material. Några av eleverna 
valde grafiskt material utifrån klarhet och dess fullständighet, vilket innebar till 
exempel att hela idrottspersonen skulle synas på bilden. Några valde istället grafiskt 
material som var snabbt tillgängligt för att uppfylla uppgiften.  
 
Hirsh noterar att elevernas kriterier för val av information förändrade sig under 
uppgiftens gång. Inledningsvis samlade de all information de kunde finna baserat på 
aktualitet till ämnet. Under processens gång blev de mer selektiva, och kriteriet som nu 
blev mer använt, både när det gällde text- och grafiskt material, var om informationen 
var intressant. Hirsh menar att denna ändring hade med elevernas inlärning att göra, när 
de lärde sig mer om idrottspersonerna ändrade de sitt sätt att se relevans (s. 1273 ff). 
 
Likt många andra menar bibliotekarien John Lubans (1999) att det står klart att 
Internet tar en allt större del i elevers informationssökning. I och med detta undrar 
många bibliotekarier hur elever egentligen använder Internet, och om det leder till 
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kvalitativ information eller rent skräp? Lubans gjorde under 1997-1999 studier på vad 
elever från 7:e upp till 10:e klass7 gjorde på Internet, och hur bibliotekarier kan hjälpa 
dem. De flesta elever tyckte inte att de behövde hjälp av bibliotekarier för att finna 
resurser, samtidigt som de unga eleverna visade att de hyste tilltro till vad 
bibliotekarierna gjorde. Eleverna använde webben mycket, och de menade själva att 
användandet ökade. Flertalet av eleverna ansåg att Internet hjälpte dem att finna fler 
källor, och många angav att det hjälpte dem att spara tid. En stor del menade att de 
använde Internet och traditionella biblioteksbaserade källor lika mycket. Många av 
dessa trodde dock att Internetanvändandet skulle öka. Trots oron över om eleverna inte 
kunde skilja bra material från skräp, fann Lubans att många av dem ändå var verkligt 
duktiga på detta (s. 145 f). Vad eleverna fann viktigt i värderandet av källor via Internet 
var att källan skulle: 
 

• Vara baserad på en respekterad tryckt källa. 
• Vara rekommenderad av kompisar eller lärare. 
• Ha ägarskap av sidan tydligt uttryckt. 
• Vara av sent datum. 
• Ha URL innehållande ”org” eller ”edu”. 
• Ha länkar till andra sidor. 
• Innehålla e-mail länk till ägare. 
• Se professionell ut. 
• Innehålla mycket bilder (s. 146) [vår övers.]. 

 
Eleverna ville att bibliotekarierna skulle tillhandahålla tillgång till relevant information. 
Mest av allt ville de att länkar skulle inkluderas i bibliotekskatalogen. Någon nämnde 
att en källa kunde anses trovärdig om den fanns med i katalogen. Eleverna tyckte också 
att bibliotekarierna kunde stå till tjänst med online-hjälpmedel, som till exempel en lista 
över vilka sidor som var bäst utifrån ämne (s. 147). 
 
Pedagogikdoktoranden Stefan Svedberg (1997) menar att elever inte ska behöva 
belasta sina minnen med detaljerade faktakunskaper. Han lyfter upp lärande i ett annat 
perspektiv, med eleverna och deras egen inlärning och lärande i fokus, istället för 
undervisning och utbildning (s. 22 f). Läraren ska fungera som handledare i elevernas 
eget lärande, istället för att vara allvetaren som lär eleverna (s. 84). Han nämner ett 
växande och föränderligt informationsflöde, en förändring till mer informationsanalys i 
skolan (s. 22), men också några av de viktiga funktioner läraren i sin nya handledarroll 
måste tänka på. Läraren ska lyfta upp för eleverna vikten av att organisera, analysera 
och tolka information, men också källkritiska aspekter (s. 85 f). Svedberg (2001) tittade 
i sin studie på hur och om elever i årskurs 9 kunde utveckla ett kritiskt och demokratiskt 
förhållningssätt (s. 45). Under projektets gång tydliggjordes källkritiska förhållningssätt 
och diskussioner fördes om innebörden av att tolka, kritiskt granska och värdera 
information (s. 52). Vid dessa diskussioner reflekterade eleverna delvis över 
informationen (s. 68).  
 
Eleverna ansåg att de hade tolkat innehållet i informationen de använt, och de menade 
dessutom att de hade granskat sitt material kritiskt och värderat all information. De 
uppgav också att de hade valt ut viktig information och redovisat materialet med egna 
                                                 
7 Majoriteten som börjar i klass 7-10 i USA är 12-15 år (NCES 2006). 
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ord. Eleverna ansåg sig mycket bra på att ange källor vilket inte stämde med 
verkligheten, då källhänvisningarna varit bristfälliga överlag och vid ett par tillfällen 
helt saknades (s. 54 f). 
 
Svedberg konstaterar att eleverna kunde tolka de uppgifter de valde. De kunde dessutom 
söka relevant information och besvara uppgiften, men han anser att eleverna saknade ett 
kritiskt förhållningssätt. Eleverna nöjde sig med att använda en källa och avstod från att 
kontrollera eller jämföra informationen de fann (s. 68). De motiverade detta med att den 
information de fått fram varit tillförlitlig, och jämförelse hade därför varit onödig (s. 54) 
[de mest frekventa svaren hos eleverna, vår anm.].  
 
Svedberg anser att elever behöver träna sig mer på att reflektera, jämföra och kritiskt 
granska texter. Författaren vill därför att övningar i källkritik ska vara en vardaglig 
komponent i undervisningen. Elever bör dessutom få möjlighet att börja med dessa 
övningar så tidigt som möjligt (s. 69). 
 
 

2.2.1 Sammanfattning 
 
I detta avsnitt gör vi en kortare sammanfattning av de texter vi har med i det tidigare 
forskningsavsnittet. Vi lyfter här fram det som vi anser vara centralt för vardera av våra 
tre frågeställningar. I slutet av sammanfattningen lyfter vi fram ytterligare ett område 
som visat sig betydelsefullt för vår undersökning. Vi anser inte att någon av de studier 
som vi presenterat i det tidigare forskningsavsnittet är av större betydelse än någon 
annan för vår undersökning, då vi i senare analysavsnitt använt oss av alla studier.  
 
När vi har gått igenom avsnittet för tidigare forskning är det tydligt att våra 
frågeställningar, vilka källor eleverna väljer och varför, kriterier för informationsval och 
faktorer som spelar in vid elevernas val och bortval av information, glider in i varandra. 
Vi har exempelvis stött på begreppet tillgänglighet, vilket kan svara på alla 
frågeställningarna.  
 
Val av källor och varför 
Vad gäller de källor elever använder, och anledningar till det, har vi sett flera varianter i 
de studier vi tagit upp under tidigare forskningsavsnittet. Mest frekvent var dock valet 
av Internet som källa, eller webben som några benämnde det. Alexandersson och 
Limberg (2004) nämner i sin studie att Internet var det deras elever helst valde, och de 
började nästan alltid sina sökningar där. Enochsson (2001) skriver i en av sina studier 
att hennes elever också valde denna källa för att skoluppgifterna blev roligare att utföra, 
och det gick också snabbare och lättare. Internet gav dessutom större möjligheter att se 
ämnet från olika synvinklar. Hennes elever kunde dock i motsats till Alexandersson och 
Limbergs (2004) elever, vilka var skeptiska både till muntliga källor och till böcker, se 
att fördelar kunde finnas med böcker och nackdelar med Internet. Enochssons (2001), 
Grimes och Boenings (2001) och Dahlgren och Gustavssons (2000) elever valde 
Internet med anledningen att det var lätt att hitta mycket information, vilket de inte 
tyckte var fallet med böcker och tidskrifter. Alla tre studierna visar också att eleverna 
valde Internet för att hitta aktuell information. I Young och Von Seggerns (2001) studie 
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var Internet den mest självklara källan. Här nämndes bekvämlighet framför kvalité om 
det gick fortare, vilket kunde vara anledningen till valet av Internet som källa. 
 
I Lubans (1999) studie var eleverna inte lika eniga om vilken källa man skulle välja. 
Några ansåg att Internet hjälpte dem att hitta fler källor, och några att det sparade tid. 
Det fanns också de som använde Internet och biblioteksbaserade källor lika mycket. 
Även Large och Beheshtis (2000) studie visar oenighet ifråga om källval. Här kunde 
man se att vissa klart föredrog webben, eftersom de ansåg att det fanns mycket och 
lättillgänglig information där. Vissa såg istället webben som jämbördig andra källor och 
ansåg att de olika källorna kompletterade varandra, medan vissa hellre valde böcker 
framför webben. De elever som föredrog böcker gjorde det för att informationen fanns 
samlad på ett ställe, och den var mer pålitlig, djupgående och exakt.  
 
Även Enochssons (2001) elever lyfte fram att det fanns mer djupgående fakta i böcker, 
medan Dahlgren och Gustavssons (2000) elever påpekade att det i böcker fanns mer 
pålitlig information. I Alexandersson och Limbergs (2004) studie använde en del elever 
också böcker, men det skedde främst på grund av att de hade blivit uppmanade till det 
av pedagogerna. I den diskussion D’Angelos (2001) studenter hade om olika källor, 
ansåg de att dagstidningsartiklar gav aktuell information, men de kom fram till att 
vetenskapliga artiklar höll bättre som källa jämfört med dagstidningsartiklar, då de 
vetenskapliga artiklarna gick mer på djupet. 
 
Kriterier 
I Kolstös (2001) studie blev eleverna tilldelade ett antal olika källor, för att alla elever 
skulle ha samma utgångspunkt. Ur dessa var ”expertinformation” något som 
prioriterades, då eleverna helst valde forskare som källa. Men också andra källor valdes 
som hade kunskaper om ämnet, som bland annat politiskt utskott eller 
miljöorganisationer. Anledning till val av källor här var för vissa att källorna hade tittat 
på risker och satte säkerheten högst. Formen för den ”expertinformation” eleverna helst 
ville ha, kunde vara vilken som helst av de ursprungligen tilldelade källorna. Man 
kanske mer kan säga att den källa eleverna helst valde, nämligen forskaren, eller som 
författaren benämner ”forskartillit”, mer motsvarar ett kriterium som har med 
auktoritet att göra. Kolstös elever tittade alltså på upphovet för att bedöma om en källa 
var tillförlitlig. Andra indikatorer på trovärdighet hos information eller kriterier som 
uttrycktes i studien, var om det fanns samtycke mellan forskare, vilket har med 
tillförlitlighet att göra. Både auktoritet och tillförlitlighet har också Young och Von 
Seggerns (2001) spårat i sin studie som viktiga kriterier.  
 
I flera studier ansåg eleverna att kritiskt tänkande innebar att de måste göra 
självständiga bedömningar för att avgöra om en källa var tillförlitlig. Enochssons (2005) 
elever lyfte fram att de själva måste tänka och försöka avgöra om en källa var pålitlig, 
och Alexandersson och Limbergs (2004) elever ansåg att källkritik innebar att jämföra 
källor med varandra, för att hitta den ”sannaste” källan. Detta var även viktigt för några 
av Kolstös (2001) elever, då de ville göra självständiga bedömningar och lyssna på alla 
inblandade, alltså försöka hitta den sannaste källan innan de drog någon slutsats.  
 
För många av Kolstös (2001) elever härrörde sig kriterierna till hur de själva kunde 
förstå informationen, exempelvis nämndes att den skulle överensstämma med egen 
tidigare kunskap, eller vara förståelig och rimlig. Vad eleverna här nämnde är en typ av 
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tillgänglighet, vilket var ett kriterium som kunde ses viktigt i de flesta studierna vi har 
tagit upp. Dock kan sägas att tillgänglighet kan ligga på flera plan. Information kan vara 
lätt att hitta och lätt att använda, men det kan också ha att göra med om den är lätt att 
förstå. Exempelvis har Alexandersson och Limberg (2004) i sin studie sett att 
läsförmågan var viktig i val av information, vilket i allra högsta grad har med förståelse 
och tillgänglighet att göra. 
 
I många studier tas tidsaspekten upp som ett viktigt kriterium. Hirsh (1999) elever 
bedömde källorna både efter hur nära i tiden informationen var publicerad, eller om den 
handlade om en viktig tidsperiod, medan bland annat Enochssons (2001) och Young 
och Von Seggerns (2001) elever ansåg att källorna skulle vara aktuella. 
 
Att informationen är relevant är ett annat förekommande kriterium. Enochssons (2001) 
elever benämnde det att innehållet skulle vara användbart, medan Hirsh (1999) elever 
kallade det för aktualitet för ämnet. Hur informationen var skriven, eller vilket 
perspektiv som fanns var viktigt för många. En del valde bort snedvridet material, 
medan andra tog det till sig för att få fler synvinklar på saken, vilket var något 
exempelvis Grimes och Boening (2001) sett i sin studie. Även D’Angelos (2001) och 
Kolstös (2001) elever funderade över bias. Att informationen man valde skulle vara 
intressant nämndes också i några studier. Enochssons (2001) elever ville hitta det folk 
tyckte om, medan Hirsh (1999) elever ville ha information som var intressant för dem 
själva, men också för kompisarna. 
 
Något som också nämns i flera studier är att informationen ska vara utförlig. I flera 
studier syftade man till en stor mängd information (se ex. Enochsson 2001; Hirsh 1999). 
Andra aspekter av utförlighet var bland annat att informationen skulle vara djupgående 
(se ex. Large & Beheshti 2000), detaljrik (Lorenzen 2001) eller uttömmande (Young & 
Von Seggern 2001). 
 
Flera kriterier kommer som vi sett igen i flera av studierna och ytterligare ett kriterium 
som återkommer i några studier är utseendet på sidan, vilket har med form att göra. 
Lorenzens (2001) studenter värderade källor efter utseende, och om det fanns stavfel 
eller grammatiska fel. Webbsidan skulle verka professionell. Även Lubans (1999) 
elever ville att informationskällan skulle se professionell ut [gällde Internet källor, vår 
anm.]. Det var ett kriterium som Grimes och Boenings (2001) studenter brydde sig 
mindre om, eftersom de inte ansåg att stil och form på källan var viktig. Dock ansåg en 
del av deras elever att det var betydelsefullt hur sidan var organiserad, vilket kan 
innebära ett visst krav på ett professionellt utseende.  
 
Påverkansfaktorer 
Det finns flera faktorer som spelar in när elever ska bestämma vilket material som är 
relevant för deras skoluppgifter. I flera studier ansåg eleverna att tillgänglighet var 
viktigt när de bedömde informationens relevans. Tydligast visade Tolar Burton och 
Chadwicks (2000) elever att tillgänglighet spelade en stor roll vid val av material. Deras 
elever ansåg att källan skulle vara lätt att finna. Den skulle även vara tillgänglig i form 
av att det skulle gå att nå den, och den skulle dessutom vara lätt att förstå. Här 
återkommer vi återigen till begreppet tillgänglighet, och när Alexanderson och Limberg 
(2004) skriver att deras elever valde bort stora textmassor och texter som var svårlästa, 
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kan detta tolkas som att eleverna valde källor som var lätta att förstå efter deras 
individuella läsförmåga. Källorna skulle vara lättillgängliga för den enskilde eleven. 
 
En annan faktor som tas upp i flera studier är vikten av att ha tillräckligt med tid för sitt 
arbete. Alexanderson och Limberg (2004) anser att tidspress ger ett dåligt resultat, och 
Enochsson (2005) skriver att elever vet att de ska vara källkritiska, men är det ont om 
tid kan de ignorera detta. Hennes elever menade att vid tidsbrist kunde det vara bättre att 
välja de böcker som läraren föreslog, än att söka egen information. Young och von 
Seggerns deltagare (2001) talade istället om lättvindighet, bekvämlighet och effektivitet 
som viktiga kriterier vid val av information, vilket tyder på att tiden hade den största 
betydelsen. Om det gick fortare valde eleverna ofta bekvämlighet före kvalitet. 
 
Både Enochsson (2005, 2001) och Alexanderson och Limberg (2004) hävdar att 
intresse spelar stor roll för resultatet. När deras elever valde ett ämne de var 
intresserade av blev arbetet lättare och roligare att utföra och det gav ett bättre resultat. 
Det är därför bättre att göra ett medvetet val utifrån intresse, men eleverna valde istället 
ofta sitt ämne utifrån vad de trodde skulle ge ett högt betyg.  
 
Alexandersson och Limberg (2004) och Enochsson (2001) skriver även att ännu en 
faktor som kan spela roll för val, respektive bortval, av information är förkunskaper. 
Visste eleverna något om ämnet i förväg kunde de lättare se om informationen stämde, 
och de kunde därför enklare bedöma dess relevans. Även Hirsh (1999) anser att 
förkunskaper har betydelse, då hon kunde se att hennes elever blev mer selektiva i 
urvalet av information när de lärt sig mer om ämnet. Enochsson (2001) skriver att 
förkunskaper även kunde gälla källorna och inte enbart dess innehåll. En av hennes 
elever nämnde exempelvis att det var bra om man kunde landskoder. I båda sina studier 
tar Enochsson (2005, 2001) även upp att eleverna ansåg att det är viktigt att ha ett mål 
med sitt arbete.  
 
Kritiskt tänkande 
Möjligheten att förbättra sitt källkritiska tänkande genom träning tas upp i några studier. 
Enochsson (2005) skriver att de som använde datorn ofta fick en större förståelse för 
tekniken, och de reflekterade därför mer över Internet. D’Angelos elever förbättrade 
kvalitén på sina uppsatser när de hade genomgått källanalysövningar, och även 
Svedberg (2001) tar upp vikten av att elever ska få möjlighet att öva sig i källkritik. 
 
Flera studier visar även att elever värderar källor på en mycket enkel nivå (se ex. 
Alexandersson & Limberg 2004; Eklöf 2003; Grimes & Boening 2001; Kolstö 2001; 
Large & Beheshti 2000). Enochsson (2001) däremot hävdar istället att hennes elever 
alltid värderade sina källor, och även Lubans (1999) anser att många elever var duktiga 
på att bedöma kvalitén hos den information de använde. Många studier visar dessutom 
att elever ofta har ett gott självförtroende om den egna informationskompetensen (se ex. 
Alexandersson & Limberg 2004; Grimes & Boening 2001; Dahlgren & Gustavsson 
2000), medan Lorenzens (2001) elever var medvetna om sin egen bristande kunskap.  
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2.3 Övrig litteratur 
 
I detta avsnitt presenterar vi ett antal texter som inte har forskningsdignitet, och vilka vi 
därför inte anser vara lika viktiga. Vi tycker ändå att de på olika sätt har betydelse och 
är centrala för vår undersökning. Bland annat lyfter vi fram texter som på helt olika sätt 
beskriver hur man bör värdera källor, men också vad till exempel en myndighet 
poängterar som viktigt för lärare att lyfta fram till sina elever.  
 
Kooperativa institutet (Koopi) är kooperationens institut för opinionsbildning och 
samhällskontakter. Institutet arbetar bland annat för att stärka kooperationens 
demokratiska förutsättningar, men driver också olika projekt inom exempelvis skolan. I 
mars 2006 publicerades resultaten av en undersökning de genomfört om 
gymnasieelevers användning av Internet i skolarbetet, och hur de källgranskade 
information. De undersökte också om det fanns riktlinjer från skolans sida för kritisk 
granskning av information hämtad från Internet. Undersökningen visar att de flesta 
elever hämtade mer än hälften av informationen till skolarbeten från Internet, och en 
tredjedel använde nästan enbart (eller enbart) Internet. En fördel med Internet var att det 
fanns mycket information, och att den var lätt och snabb att hitta (s. 4 ff). De allra flesta 
litade på den information de hittade. Hälften av eleverna uppgav att de sällan 
kontrollerade informationen, men en tredjedel uppgav att de brukade kontrollera 
avsändaren till information på en webbplats. Det vanligaste sättet att kontrollera om 
informationen var korrekt var att jämföra med flera webbplatser. En tredjedel av 
eleverna tyckte att avsändaren var oviktig, hälften menade att den var ganska viktig, 
medan en sjättedel ansåg avsändaren som mycket viktig (s. 7 ff). Det fanns en 
medvetenhet hos eleverna att de inte alltid kunde lita på information från Internet, och 
många hade också upplevt att de fått felaktig information. Cirka hälften av eleverna 
hade aldrig fått guidning i källkritisk granskning, och hälften av eleverna tyckte också 
att skolan inte gav tillräckligt med hjälp (s. 10 f). 
 
Stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) gjorde en 
gallupundersökning 2002. Den visade att ett stort antal gymnasielever hade tillgång till 
dator i hemmet, och de flesta hade även tillgång till Internet, e-mail och CD-rom. Alla 
elever hade dessutom tillgång till både dator och Internet i skolan, och skoldatorn 
användes oftast för att söka information via Internet. Hemma använde eleverna Internet 
främst till att söka information både för skolarbete och privat, men även till att skicka 
privat e-mail (s. 18 ff). En stor andel av eleverna var positiva till att använda Internet i 
skolarbetet, men det fanns en skillnad mellan de som hade tillgång till Internet hemma, 
och de som inte hade det. De som inte hade Internet i hemmet var något mindre positiva 
till att använda Internet i skolarbetet, än de som hade tillgång till Internet hemma (83% 
respektive 89%) (s. 32). Mer än två tredjedelar av gymnasieeleverna ansåg dessutom att 
användandet av Internet hade ökat deras medvetenhet kring ämnet källkritik (s. 40). 
 
Online Computer Library Center (OCLC) är en global ickevinstdrivande 
organisation som år 2002 gjorde en undersökning hur collegestudenter använde 
bibliotekens webbaserade tjänster. De flesta medverkande studenterna sökte information 
hemifrån, och de började oftast sin sökning via en sökmotor eller en webbportal. 
Eleverna hade en stor tilltro till sin egen förmåga att hitta den information de behövde 
för deras skoluppgifter, och de menade också att de behärskade källkritik. Behövde 
studenterna någon typ av hjälp frågade de allra helst en kompis, vilket kan bero på att 
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det var lättare att få hjälp av en sådan när man befann sig i hemmet. De medverkande 
uppgav att de prioriterade att informationen skulle vara riktig, aktuell och att det skulle 
vara lätt att se vem källan var (s. 1 ff).  
 
Kolla källan är ett projekt som startades i Skolverkets regi och ligger under 
Skoldatanätet.8 På Skoldatanätet försöker man erbjuda pedagogiska webbresurser som 
ska främja skolans datoranvändning. Där finns förutom Kolla källan bland annat ett 
länkskafferi, sök och hemsideskolor och språklexikon. För att höja elevers 
informationskompetens har man utvecklat webbsidan som ett försök att stödja lärare, 
elever och skolbibliotekarier i dagens Internetsamhälle (Holmqvist 2001). Kolla källan 
har ett brett mediatänkande och vill att elever ska få möjlighet att använda, jämföra och 
granska många olika typer av källor och medier vid informationssökning. På hemsidan 
behandlas frågor om informationssökning, källkritik och nätsäkerhet. Det sistnämnda 
handlar om hur lärare och föräldrar kan förbereda barnen genom att tala om de faror 
som Internet kan föra med sig. Dessutom tar webbsidan upp frågor om etik och moral, 
som till exempel frågor om upphovsrätt och Internet som läromedel (Kolla Källan 
2006).  
 
Webbsidan innehåller också studiematerial som är gratis att ladda ner. Vid en närmare 
granskning över de råd som Kolla källan ger elever vid källkritiskt tänkande, är det 
framför allt några saker som elever bör fundera över när de kommer till en webbsida: 
Vem säger vad och varför? Kolla källan poängterar att varje källa har en avsändare, och 
varje avsändare har ett budskap som kan vara antingen dolt eller synligt. Därefter 
uppmanas eleverna att studera webbsidans text, trovärdighet, aktualitet, 
källhänvisningar, länkar och kontaktinformation. De bör också jämföra källan med vad 
de redan vet, och även jämföra med andra källor (Kolla källan 2006).  
 
Även Stig Roland Rask (2000a), projektledare inom lärande vid KK-stiftelsen, menar 
att förutom historievetenskapens traditionella källkritiska metoder som att kolla tendens, 
beroende och närhet, behöver elever framför allt fundera över vem som har lagt ut 
informationen och varför? Rask skriver att det finns endast två grundläggande 
gemensamma nämnare hos alla Internetsidor, och det är att det finns både en avsändare 
och en avsikt med källan (s. 31 ff ). Om man inte funderar över dessa två nämnare finns 
det ett hot mot demokratin. Rask (2000b) anser att på svenska ungdomsskolor är det 
viktigare att lära sig granska värderingar än faktapåståenden. Faktafel är inte lika 
skadligt som att tro på värderingar som går emot ett demokratiskt samhälle menar 
författaren (s. 22).  
 
Den metod som doktorerna inom journalistik Göran Leth och Torsten Thurén (2000) 
tar upp för källkritiskt förhållningssätt, har sitt ursprung i tidigare utvecklat 
tillvägagångssätt för traditionella källor. Källkritiken utvecklades inom 
historievetenskapen för att kunna sålla bort källor som var förfalskade, och för att göra 
det möjligt att skilja på fakta och spekulationer. Denna metod har författarna kommit att 
utveckla med fler kriterier, vilket är ett krav för dagens större mångfald av källor via 
Internet (s. 18 ff ). 
 
                                                 
8 Skolverket delades 2003 i två delar, dels i Skolverket och dels i Myndigheten för skolutveckling. 
Skoldatanätet med Kolla källan ligger därför nu under Myndigheten för skolutveckling (Skolmyndigheter 
2006).  
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De traditionella kriterierna för källkritik är tid, beroende, äkthet och tendens. 
 
Tid: Enligt traditionella källor har tiden att göra med hur mycket tid som passerat sedan 
händelsen inträffade. Vittnen som skildrar en händelse blir mindre tillförlitliga ju längre 
sedan händelsen ägde rum. När det gäller Internet handlar det mer om uppdatering av 
information, vilket innebär att en nätplats bör uppdateras regelbundet, och att man har i 
minnet att inte ta för givet att alla uppgifter på nätplatsen är uppdaterade bara för att 
nätplatsen i sig är det (s. 23). 
 
Beroende: Information är mer tillförlitlig om den inte gått i flera led. Informationen bör 
komma från ursprungskällan, vilket kan vara en person som själv sett en händelse och 
berättar om den. En princip för traditionell källkritik är att inte tro på något om det inte 
bekräftas av minst två oberoende källor. Dessa källor får inte ha påverkats av varandra. 
För Internet är det vanligt att nätplatser bygger på samma ursprungskälla, vilket gör det 
nödvändigt att kontrollera likheterna-beroendet mellan dem. Är de för lika ifråga om 
detaljer ska man behandla dem som beroende, och de kan då inte stödja varandra. Man 
bör också kontrollera med en oberoende källa (s. 23 f). 
 
Äkthet: Att en källa är äkta har att göra med att den är vad den utger sig för att vara, det 
vill säga att skriven text inte raderats eller att ett fotografi retuscherats etc. Att vara 
vaksam för förfalskningar på Internet är viktigt, då det kan vara svårare att upptäcka i 
denna information (s. 24).  
 
Tendens: Hos både traditionella och Internetbaserade källor förekommer att innehållet 
är tendentiöst, det vill säga att informationen på något sätt är förvrängd genom överdrift, 
underdrift, lögn, utelämnande av fakta, användande av ett språk som är känsloladdat 
eller vilseledande. Den som har intresse i saken framställer och modulerar på något sätt 
innehållet till gagn för sig själv (s. 26 ff). 
 
Kriterier av särskild vikt vid användande av källor via Internet är världsbild och 
kunskapssyn som tendens, trovärdighet och källans förutsättningar och egenskaper. 
 
Världsbild och kunskapssyn som tendens: För källor via Internet är det särskilt 
viktigt att vara medveten om tendens. Varje kunskapssökare möter hela världen via 
Internet. Den enorma mängd källor som finns på nätet kan vara skapade var som helst i 
världen. Detta innebär att de är påverkade av den kultur de funnits eller finns i, och den 
världsbild och kunskapssyn som kulturen präglas av (s. 30 f).  
 
Trovärdighet: Det källkritiska kriteriet trovärdighet kan hjälpa oss avgöra vilka källor 
vi kan lita på genom att hålla utkik efter opartiskhet, objektivitet, författarinformation 
som exempelvis namn, titel, ställning och adress för kontakt. Författarens utbildning, 
yrkeserfarenhet eller anställning kan ge ledtrådar om källan är kunnig eller inte. En 
annan viktig aspekt är också kvalitetskontroll av de påståenden som finns på nätplatsen. 
Trovärdigheten ökar om fler har tagit del av innehållet och godkänt det (s. 31 ff). 
 
Källans förutsättningar och egenskaper: Inga källor kan vara fullkomliga, och källor 
gör misstag utan att det är avsiktligt. För att vara på den säkra sidan bör man skaffa en 
uppfattning om de begränsningar, svagheter och osäkerhetsmarginaler en källa kan ha.  
Det kan exempelvis vara en databas som vid en sökning ger ett missvisande svar på 
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grund av att den expertis som levererar förstahandsuppgifterna gjort en felbedömning, 
eller att tekniken inte riktigt fungerar. Hur en källa definierar något kan också vara 
avgörande för vilken information den innehåller, exempelvis kan en uträkning av hur 
stor arbetslösheten är vara olika beroende på hur källan definierar arbetslöshet (s. 33 ff). 
 
Många bibliotek sammanställer checklistor utifrån bland annat de kriterier som Leth och 
Thurén (2000) nämner. Checklistorna är till för att elever lättare ska kunna granska 
källorna och avgöra deras trovärdighet. Men bibliotekarien Marc Meola (2004) anser 
att det hämmar elevers egna kreativa tänkande och intuition. Checklistor blir istället ett 
mekaniskt sätt att värdera källor, och dessutom fungerar ofta dessa inte i praktiken. 
Meola ger exemplet att checklistor ofta har med en punkt som säger att det ska gå att 
kontakta upphovsmannen, och författaren ifrågasätter punkten med att auktoritativa 
upphovsmän kanske inte har tid att bli kontaktade av studenter, och därför finns inga 
kontaktuppgifter på sidan. Dessutom skulle ickeauktoritativa upphovsmän knappast tala 
om att deras sida inte var riktig och inte borde användas (s. 332 ff).  
 
Meola skriver att studenter lätt kan luras till att tro att om man följer checklistor 
uppifrån och ner kan man säkert avgöra kvalitén på en webbsida, men författaren menar 
att för att bli källkritisk krävs kreativitet, tolkning, erfarenhet och övning. Dessutom 
anser författaren att även om det inte direkt har med källkritik att göra bör bibliotekarier 
marknadsföra granskade källor. De bör göra studenter uppmärksamma på att det finns 
sådana lättåtkomliga via webben, eftersom elever ofta väljer den vägen när de söker 
information. Lärare bör också bli hårdare med att kräva att eleverna inte använder 
tvivelaktiga källor i källförteckningarna. Elever väljer ofta den lätta vägen, och så länge 
som lärarna godkänner diskutabla källor kommer eleverna att välja dessa, om det inte 
skadar deras betyg. Marknadsföring räcker dock inte anser Meola, eftersom det finns 
källor av hög kvalitet på webben som inte är granskade. Istället menar Meola att elever 
behöver lära sig att jämföra källor med varandra och bekräfta fakta i ett flertal olika 
källor (s. 337 ff).  
 
Elever bör lära sig att jämföra olika webbsidor mot varandra, och även jämföra mot 
andra källor som exempelvis tidskrifter och böcker. När elever jämför källor med 
varandra kan de se skillnader i djup och täckning av den sökta informationen i de olika 
källorna, och dessutom kan de upptäcka att ämnen kan vara kontroversiella och 
innehålla bias. Om studenterna jämför med neutrala källor är det större chans att de 
upptäcker snedvridet material. Ett annat sätt att värdera källor är att bekräfta fakta i ett 
flertal olika källor. Ju fler källor som uppger samma sak, desto troligare att uppgiften är 
sann, speciellt om informationen kommer från källor som har olika intressen i ämnet (s. 
340 ff). 
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3. Metod 
 
3.1 Kvalitativ ansats 
 
För att ta reda på hur något fungerar och få insikt om olika företeelser och egenskaper, 
bör man välja en kvalitativ metod. Analysen fokuserar då på att studera variationer, 
egenskaper eller innebörder (Starrin & Svensson 1994 s. 21). Trost (2005) menar att 
man bör använda kvalitativa metoder när man vill försöka förstå människors sätt att 
tänka, och hitta variationer i deras handlingsmönster (s. 14). 
 
I vår studie har vi haft vårt intresse i gymnasieelevers käll- och informations-
användning. Vi ville veta vilka källor de använde sig av och varför just dessa, men 
också vilka källkritiska kriterier de använde, och om några andra faktorer spelade in i 
informationsvalsprocessen? Vi ansåg därför att en kvalitativ metod passade vår studie 
bäst, då vi inte var ute efter att hitta samband mellan olika företeelser utan snarare hitta 
variationer och strukturer (Starrin & Svensson 1994 s. 28). Ett av våra fokus hade 
tonvikt på varför eleverna valde eller valde bort vissa källor, vilket också motiverade en 
kvalitativ ansats. Kvalitativa metoder präglas av en närhet till det som undersöks, men 
också att forskaren ska få djupare förståelse (Starrin & Svensson 1994 s. 35). Metoden 
gav oss alltså möjlighet att gå på djupet och komma nära våra respondenter, för att få en 
förståelse till anledningarna bakom deras val. Om vi såg eleverna som aktörer i en 
verklighet, så var det aktörernas egna subjektiva verklighetsuppfattningar, motiv och 
tankesätt som vi ville komma åt (Repstad 1999 s. 12). I en kvalitativ ansats är 
sammanhang inte statiska utan dynamiska, och kunskap produceras inom lokala 
organisationer och kulturer. Man anser att verkligheten är skapad av människan och 
även kan förändras av densamme. Ansatsen gav oss därför ingen möjlighet att 
generalisera, utan företeelser tolkades utifrån de undersökta personernas egna 
föreställningsvärldar (Andersen 1994 s. 72). 
 
 
 
3.2 Kvalitativa metoder 
 
Det sätt vi valde att närma oss elevernas tankar om källor och information var genom 
intervju. Kvalitativa metoder förknippas ofta med intervjuer, men man bör alltid fundera 
över vilken metod som bäst besvarar frågeställningen (Widerberg 2002 s. 65). Som vi 
nämnt tidigare erbjöd en kvalitativ metod möjligheter för oss att gå på djupet, och 
intervjuer ska med fördel göras tills ”mättnad” uppstår, det vill säga att respondenterna 
inte har något mer att tillföra utan har uttömt sina tankar om ämnet (Repstad 1999 s. 
70). I våra funderingar runt detta kom vi fram till att elever på denna nivå troligen inte 
skulle ha alltför djuplodande reflektioner runt ämnet, och att vi därför inte kunde räkna 
med några särskilt uttömmande svar. Intervju vid ett tillfälle bedömde vi som 
tillräckligt, vilken vi genomförde efter att elevernas arbete var slutfört. Valet att göra 
intervjuerna vid denna tidpunkt hade att göra med att vi ville undvika påverkan på 
eleverna. Om intervjuerna genomförts under tiden eleverna varit i sin 
informationssökningsprocess, skulle vår presentation av oss och vår studie med största 
sannolikhet påverkat dem att reflektera mer över exempelvis val av källor, än vad de 
självmant annars hade gjort.  
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Genomförande av intervjuer kan ske enskilt eller i grupp. En fördel med gruppintervjuer 
är att medlemmarna i gruppen bygger på varandras tankar och idéer, vilket genererar ett 
fylligare svar. Nackdelarna med gruppintervjuer är att deltagarna kan samlas kring en 
åsikt, och att de som är vältaliga och ledande lätt kan dominera gruppen.9 Det finns 
också ett etiskt dilemma med en gruppintervju. Intervjuaren har tystnadsplikt, men man 
kan inte vara säker på att medlemmarna i gruppen inte sprider vidare det som har sagts 
under diskussionen. I forskningssammanhang bör därför gruppintervjuer inte utföras 
mer än i undantagsfall (Trost 2005 s. 24 ff). Vi ansåg på grund av detta att det var mest 
lämpligt att fråga ut eleverna individuellt om deras uppfattningar. 
 
Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade. De kan dels vara helt ostrukturerade, 
där frågeställaren ställer en vid öppen fråga och respondenten fritt kan utveckla sina 
tankar. Intervjun kan också vara helt strukturerad med i förväg formulerade frågor, som 
ställs i en bestämd ordning. Den mest strukturerade formen av utfrågning är enkäten 
som har bundna svarsalternativ (Lantz 1993 s. 17). 
 
I våra funderingar hur vi gynnsammast skulle genomföra intervjuerna, valde vi att 
genomföra dem med frågor presenterade i skriftlig form i ett frågeformulär, där 
respondenterna också skrev ner sina svar. För att upprätthålla statusen av en kvalitativ 
metod gav vi eleverna möjlighet att dryfta alla frågor högt, och det fanns på så sätt 
möjligheter till att klara ut alla funderingar som respondenterna kunde ha. Ejlertsson 
(2005) menar att gruppenkäter som delas ut och besvaras vid ett och samma tillfälle har 
en hög svarsfrekvens. Det är också möjligt att ha kontroll över vem som svarar, och att 
inga diskuterar med varandra (s. 10). Vi anser istället genom att eleverna var tillåtna att 
diskutera frågorna, minskades den nackdelen med enkäter att respondenterna kunde ha 
svårt att ställa kompletterande frågor, om någon fråga var svårförståelig. Även 
Andersson (1985) menar att gruppenkäter är billiga och snabba att utföra, men att det 
finns ett problem med att låta ungdomar svara på sådana i ett klassrum. De har ofta svårt 
att låta bli att kommentera frågorna, och de kan därför påverka sina kamrater (s. 11). Vi 
menar dock att det inte endast var en nackdel att frågorna fick diskuteras högt. Det 
kunde generera de utförligare svaren som kännetecknade en gruppintervju, men det var 
ändå sannolikt att svaren skulle innehålla individuella åsikter.  
 
För att trycka på den kvalitativa karaktären i formulerandet av frågorna valde vi i 
huvudsak helt öppna svarsalternativ, vilket gav ostrukturerade frågor (Trost 2005 s. 20). 
Öppna frågor krävde att respondenterna kunde formulera sig, men det gav också större 
frihet. Genom att vi gav eleverna ett visst utrymme i frågeformuläret, visade vi 
dessutom ungefär hur utförliga svar vi ville ha. De öppna frågorna styrde mindre, men 
tog längre tid att bearbeta (Kylén 1994 s. 15). Eftersom alla frågor fanns i skriftlig form 
innebar det en hög grad standardisering av intervjun, där frågorna presenterades exakt 
lika formulerade och i samma ordning till alla respondenter (Trost 2005 s. 19). Detta var 
något som gjorde det lättare för de svarande att tolka frågorna på samma sätt, men det 
förbättrade också möjligheterna för oss att jämföra respondenternas svar i analysen 
(Ejvegård 2003 s. 53).  
 

                                                 
9 Se även Ryen 2004, s. 97.  
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E-postintervju har kommit i samband med informationsteknikens ankomst. Fördelar 
med sådana intervjuer är att de är både tids- och kostnadsbesparande. Ryen (2004) 
menar att det kan vara besvärligt att få till intervjuer, eftersom många lever ett hektiskt 
liv och det är svårt att komma överens om en gemensam tid.10 Ibland dyker inte 
intervjupersonen upp på grund av förhinder, så intervjuer via e-post kan undvika mycket 
förargelse (s. 197 f). Dessutom förenklar e-postintervju medlemsvalideringen, vilket 
innebär att de intervjuade personerna ska bekräfta att forskaren har tolkat respondenten 
rätt. Det kan ske genom att denne till exempel får läsa hela den utskrivna intervjun, eller 
anteckningar från den. I e-post är det respondentens egna formulerade ord som är 
nedskrivna, vilket gör en medlemsvalidering överflödig (s. 199). Vi vill likna vårt 
skriftliga frågeformulär med en e-postintervju, med den skillnaden att via en e-
postintervju kan man skicka följdfrågor i ett uppföljande mail. Ryen (2004) påpekar 
dock att det kan vara svårt att hålla uppe respondentens intresse att svara på följdfrågor 
via e-post (s. 199).  
 
Våra elever hade vid intervjutillfället endast några få veckor kvar till sommarlovet, och 
dessutom låg flera nationella prov i slutet på april och i maj månad (Skolverket 2006a). 
Det gjorde att vi trodde att det kunde vara svårt att få tillräckligt många elever att ställa 
upp på muntliga intervjuer, så att det blev en mättnad i resultaten. Vi ansåg därför att 
intervjuerna bäst skulle ske med frågorna presenterade i ett frågeformulär, eftersom det 
skulle tillåta oss att samla respondenterna i grupp i samband med lektionstid, vilket 
kunde underlätta att få dem att ställa upp. Att vi valde att låta dem skriva ner sina svar 
berodde på att vi trodde att vissa gruppkonstellationer kunde få några att inte våga uttala 
sig högt inför de andra, och att det fanns en risk att bara acceptabla och tillåtna 
synpunkter kom fram (Repstad 1999 s. 83).  
 
För att få en bakgrund till en del av elevernas kunskaper intervjuade vi också två av 
deras lärare, och intervjun skedde med båda lärarna samtidigt. Under årskurs två hade 
eleverna gjort en stor vetenskaplig uppsats, vilket innebar en sammankoppling av 
ämnena Svenska C och Historia B. Lärarna i dessa ämnen hade undervisat eleverna i 
källkritik under de två år eleverna gått på skolan, och vi ansåg dem därför som 
lämpligast för oss att intervjua. 
 
När kapitlet om lärarnas åsikter om klassen var skrivet,11 fick lärarna ta del av det och 
möjlighet att kommentera texten. Vi ville vara säkra på att vi hade uppfattat dem på rätt 
sätt. Båda lärarna har godkänt vår tolkning av intervjun.  
 
 
 
3.3 Urval 
 
Det kvalitativa metodvalet krävde inte ett urval av respondenter på ett slumpmässigt 
sätt, vilket gjorde oss fria att välja. Man ska dock sträva efter en variation i urvalet, och 
därför bör man göra ett strategiskt urval för att få heterogenitet i ett antal variabler som 
kan vara av betydelse för svaren, som exempelvis kön, ålder och utbildning (Trost 2001 
s. 32). Våra respondenter bestod av 23 elever från ett Samhällsvetenskapligt program 

                                                 
10 Även Widerberg 2002 talar om att intervjuperioden kan bli utdragen över tid. s. 83 f. 
11 Se avsnitt 4.1 s. 30 
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(SP) på en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Utbildningsresultat på 
riksnivå visade att SP låg på tredje plats när det gällde betygspoäng efter slutförd 
gymnasieutbildning. I Sverige fanns det sjutton nationella program, och det var endast 
det Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet som hade högre 
genomsnittliga betygspoäng (Skolverket 2006b s. 54 ff).12 Inför årskurs två gjordes ett 
val om inriktning inom programmet och på skolan fanns det fyra olika grenar; ekonomi, 
kultur, samhällsvetenskap och småföretagare. Den klass vi studerade gick 
kulturinriktningen. På riksnivå visade betygspoängen på de olika grenarna att det endast 
var språkinriktningen som hade högre poäng än kulturinriktningen, och den fanns inte 
på skolan (Skolverket 2006b s. 54 ff).13 Detta överensstämde med klassens egna 
betygspoäng, då kulturinriktningen inför läsåret 2005/2006 hade den högsta 
antagningspoängen av skolans fyra inriktningar (elevantagningen 2006). I studieresultat 
hade därför klassen troligen en homogenitet, där de flesta hade höga betyg, men 
eftersom skolans upptagningsområde var stort bedömde vi att vi täckte in en stor 
heterogenitet i exempelvis kön och olika typer av bakgrunder hos eleverna. Genom att 
vi gjorde undersökningen när alla hade lämnat in sin rapport, trodde vi dessutom att vi 
även täckte in variation i intresse för det självständiga arbetet som helhet. Vi hade inte 
bara fått med de studievilliga, utan även de som eventuellt hade väntat i det längsta 
innan de påbörjade sitt arbete. 
 
 
 
3.4 Etik 
 
Vid alla undersökningar ska man informera de medverkande om syftet med 
undersökningen, och att det är frivilligt att delta för att få deras samtycke (Ejlertsson 
2005 s. 29 f). Vi påpekade också för alla respondenter att deras intervjusvar skulle 
behandlas helt konfidentiellt, det vill säga att ingen skulle komma att lämnas ut med 
namn (Ejvegård 2003 s. 51). Det var viktigt att få fram att fokus inte låg på de 
individuella eleverna, utan att vi var ute efter att kunna se eventuella mönster i deras 
svar (Widerberg 2002 s. 94). I resultatdelen har vi valt att presentera eleverna med 
fingerade namn. 
 
 
 
3.5 Kritik mot den valda metoden 
 
Trost (2001) menar att nackdelen med öppna frågor i enkäter är om respondenten har 
svårt att uttrycka sig i skrift. Om någon dessutom är osäker på vad han/hon anser om 
ämnet, eller om respondenten har svårt att stava, kanske denne undviker att svara. 
Författaren pratar även om tekniska problem, som att handstilen skulle kunna vara 
svårläst och att det tar tid att handskas med de givna svaren (s. 72). Widerberg (2002) 
anser att en kvalitativ intervju kännetecknas av att man kan följa upp delar av 
intervjupersonens berättelse. Vi förstod att vi skulle få svårt att följa upp de eventuella 
följdfrågor som kunde uppstå när vi läste svaren, men det försökte vi dock lösa genom 
att fråga om ytterligare kontakt via telefon eller e-mail 

                                                 
12 Se även Skolverket 2005, s. 55 ff; 2004, s. 39 ff. 
13 Se även Skolverket 2005, s. 55 ff; 2004, s. 39 ff. 
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3.6 Generaliserbarhet 
 
Begreppet generalisering kopplas ofta till en statistisk generalisering. En sådan är endast 
möjlig att göra när det görs ett slumpmässigt urval av respondenter (Kvale 1997). I en 
kvalitativ studie gör man sällan slumpmässiga urval, och det har inte heller vi gjort. 
Vårt mål för studien var inte att generalisera i statistisk bemärkelse, utan vi ville få en 
ökad förståelse för hur elever tänker när de självständigt ska värdera material till ett 
skolarbete. 
 
Kvale (1997) talar om kvalitativ generaliserbarhet, och han utgår då från två olika 
perspektiv. Dels menar han att det finns olika former av generalisering och han nämner 
statistisk, analytisk och naturalistisk generaliserbarhet. Dels nämner också Kvale att det 
finns olika mål med generaliseringen. Dessa mål har Kvale hämtat från Schoefield som 
kallar de tre olika målen för det som är, det som kan finnas och det som kanske kommer 
att finnas. Med det första målet, det som är, försöker man fastställa det som är det 
allmänt, det typiska och det vanliga. Med det andra målet, det som kan finnas, försöker 
man hitta idealsituationer, det vill säga situationer som är exceptionella för att se vad 
som sker där. Med det här målet vill man visa fram för andra grupper vilka möjligheter 
som finns. Det sista målet, det som kanske kommer att finnas, är en utvidgning av det 
föregående målet, då man här menar att det man tar upp i studien skulle kunna vara 
möjligt för alla i framtiden (Schoefield i Kvale 1997, s. 209 ff). Vi anser att vi kan 
generalisera våra slutsatser i uppsatsen om elevers källkritiska tänkande utifrån de två 
sista målen. Vi har valt ut en specifik klass, och den klassen är unik och kan inte liknas 
med någon annan klass i alla avseenden. Trots detta kan både vi och andra hitta 
gemensamma beröringspunkter med andra klasser. Det medför att de slutsatser vi har 
dragit även skulle kunna dras i en annan klass, där eleverna befinner sig under liknande 
omständigheter. Dessutom skulle resultatet kunna vara möjligt även för andra klasser i 
framtiden, vilka lever under liknande förhållanden. 
 
 
 
3.7 Tillvägagångssätt vid analys 
 
Det styrande i kvalitativa metoder är att man försöker finna kategorier, beskrivningar 
eller mönster som skildrar något fenomen eller sammanhang i omvärlden. Andra 
metoder arbetar ofta med redan givna kategorier (Larsson 1986 s. 8).  
 
Det insamlade materialet ansåg vi lämpligast att organisera i olika temagrupper. Repstad 
(1999) menar att detta bäst görs utifrån de teoretiska förväntningar man har, men även 
utifrån nya och överraskande fenomen som hittas i materialet (s. 106). Även Widerberg 
(2002) anser att man alltid bör ge materialet en chans, så att man eventuellt kan se andra 
mönster eller sammanhang. Det är lätt att missa sådant om materialet direkt tolkas 
utifrån andras begrepp (s. 137).  
 
För att kunna analysera vårt material skapade vi ett analysverktyg utifrån våra tre 
frågeställningar, vilka då fick bilda tre olika temagrupper. Det har vi gjort genom att 
sammanfatta resultaten i de studier vi redan presenterat i vårt avsnitt med tidigare 
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forskning.14 Genom att vi lyfter fram det mest generella i hela den tidigare forskningen 
blir nästan all litteratur i det avsnittet viktig, och vi kan inte urskilja att någon studie 
skulle vara mer betydelsefull än någon annan. De enda texter vi inte har använt oss av 
för att skapa vårt analysverktyg är Eklöf (2003) och Svedberg (2001; 1997). Båda är 
däremot viktiga för det som går utöver de tre frågeställningarna/temagrupperna.  
 
Vårt analysverktyg skapade vi innan vi började analysera vårt material, men under tiden 
vi analyserade framträdde andra saker. Det gjorde att vi blev tvungna att skapa 
ytterligare en kategori vid temagruppen för frågeställning 1: Val av källor och varför. 
Ytterligare en kategori blev vi också under analysens gång tvungna att skapa vid 
temagruppen för frågeställning 3: Påverkansfaktorer.  
 
Temagrupp val av källor och varför. (Frågeställning 1) 
Studierna visar att det mest frekventa valet av källa är Internet. I flera studier menar 
eleverna att Internet ger aktuell information. Många nämner också anledningar som att 
det går snabbare och lättare, och att det sparar tid. Andra anledningar som nämns är att 
Internet gör det lätt att hitta mycket information, det hjälper eleverna att hitta fler källor, 
och det ger dessutom eleverna större möjligheter att få fler synvinklar på ett ämne. I 
någon studie är anledningen till val av Internet även att skolarbetet blir roligare att 
utföra. Av dem som väljer Internet är det för vissa den självklara källan, medan de i 
några studier menar att fördelar kan finnas med andra källor, och att det kan finnas 
nackdelar med Internet. Det finns också de som använder Internet och 
biblioteksbaserade källor lika mycket. Vissa anser att Internet och andra källor 
kompletterar varandra, medan vissa hellre väljer böcker. De anledningar som nämns 
vid val av böcker är att informationen är mer pålitlig, den är samlad på ett ställe och 
den är djupgående och exakt. En annan anledning är att eleverna blir uppmanade till att 
använda böcker av pedagogerna. Artiklar nämns också i litteraturen. 
Dagstidningsartiklar väljs för att få aktuell information, medan vetenskapliga 
artiklar anses bättre än dagstidningsartiklar för de ger möjlighet till mer djupgående 
information. I den här gruppen blev vi tvungna att under analysen lägga till kategorin 
förstahandskällor då vi funnit en ny typ av källa i resultatet.  
 
Temagrupp kriterier. (Frågeställning 2) 
I den tidigare forskningslitteraturen finns ett stort antal kriterier som elever följer, när de 
ska bedöma om en källa är användbar. Det stora antalet kriterier har gjort att vi har 
bedömt att det varit relevant att göra ett urval. De kriterier som vi har valt att ta med i 
vårt analysredskap nämns i minst två av de studier som vi har gått igenom. Ett undantag 
finns dock, och det är kriteriet kvalitet som nämns vid ett par tillfällen men som vi ändå 
undviker att ta med. Vi anser att begreppet kvalitet är ett diffust begrepp och svårt att 
definiera, bland annat definierade Hirsh (1999) elever kvalitet på olika sätt. En syftade 
på mängd, en annan på användbarhet och ytterligare någon ansåg att källan skulle 
innehålla både bilder och text. Dessa tre olika definitioner anser vi kunna passa in under 
andra kriterier som vi tar med i vårt analysredskap.  

                                                 
14 Vi väljer att inte uppge några referenser i det här avsnittet, eftersom vi tror att det skulle försvåra 
läsbarheten för läsaren. Vi hänvisar istället läsaren till avsnittet för tidigare forskning 2.2 s. 5 där 
referenserna finns, och där vi själva har hämtat resultaten från vilka vi har skapat vårt analysverktyg. 
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De kriterier som vi har valt att ta med i vårt analysredskap är: 
 

• Upphov – Författare, organisation och deras auktoritet. 
• Tidsaspekt – Hur aktuell källan är. 
• Utförlighet – Djupgående, mycket information. 
• Tillgänglighet – Lättanvändbar, lätt att förstå, lätt att finna. 
• Tillförlitlighet – Rekommendationer, granskad. 
• Perspektiv – Objektivitet, bias. 
• Form  – Stil, ton, källan ska verka professionell. 
• Relevans – Användbarhet, aktualitet för ämnet. 
• Intresse – Källan ska vara intressant. 

 
Temagrupp påverkansfaktorer. (Frågeställning 3) 
De faktorer vi tänker utgå ifrån vid elevernas val och bortval av information, är bland 
annat att tillgänglighet spelar stor roll. Källan ska vara lätt att finna, lätt att nå och den 
ska också vara lättförståelig. En annan avgörande faktor är tid. Tidspress ger ett dåligt 
resultat, och elever kan ignorera källkritiskt tänkande om det är ont om tid. Elever väljer 
dessutom ibland bekvämlighet före kvalitet. Det är viktigare att det går enkelt och fort, 
än att det finns kvalitet i informationen. Studierna visar även att det är betydelsefullt om 
eleverna har ett intresse för ämnet de arbetar med, eftersom det då blir enklare och 
roligare att genomföra arbetet, och det ger ett bättre resultat. Har eleverna dessutom 
förkunskaper om ämnet, blir det lättare för dem att bedöma relevansen hos 
informationen de finner. Förutom detta lyfts det fram i studierna att det är viktigt att 
eleverna har ett mål med sitt arbete. Under analysen lade vi till kategorin 
gruppsamverkan, eftersom vi upptäckte en ny påverkansfaktor när vi gick igenom vårt 
insamlade material. 
 
När vi analyserade vårt material upptäckte vi dessutom andra samband som gick utöver 
våra frågeställningar, men som ändå hade gemensamma nämnare med litteraturen. Detta 
har vi valt att placera i slutet av analysen. Även om det fanns stöd för vår upptäckt i den 
litteratur vi redan hade använt oss av i vårt analysverktyg, blev både Eklöf (2003) och 
Svedberg (2001; 1997) betydelsefulla för vår uppsats. Båda texterna gav oss ytterligare 
stöd för vårt resultat i litteraturen. 
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4. Kontexten 
 
I detta avsnitt vill vi lyfta fram sammanhang runt de elever vi har intervjuat, och som 
kan ha betydelse för resultatet i vår uppsats. Vi tar dels upp hur undervisningen runt 
källkritik har varit upplagd och de ansvariga lärarnas åsikter om klassen, men också hur 
själva undersökningstillfället gick till. 
 
 
 
4.1 Lärarnas undervisningsmetoder och åsikter om klassen 
 
Båda lärarna vi intervjuade undervisade i historia och svenska, men det här läsåret hade 
den ena läraren Svenska C med klassen, medan den andra hade Historia B. Under det 
här läsåret hade lärarna också gjort ett försök att flytta Svenska C till årskurs 2, och 
istället vänta med Svenska B till årskurs 3. Svenska C är en kommunikativ kurs varav 
ett delmoment är att skriva en vetenskaplig rapport, och en av lärarna ansåg att det är 
här ”hantverket i rapportskrivande tränas in”. Det innebar att den undervisande läraren 
noggrant gick igenom vad det innebar att uppge källor, använda fotnoter och skriva 
källförteckningar. Tillsammans med klassen fördes det också diskussioner om plagiat. 
 
Kursen Historia B inleddes med ett avsnitt om källkritik där eleverna fick undervisning i 
källkritiskt tänkande, men lärarna ansåg att redan i kursen Historia A, som klassen läste 
i årskurs 1, kom frågor om källkritiskt tänkande upp. 
 
De båda lärarna samarbetade ofta över ämnesgränserna, och när det var dags att skriva 
en vetenskaplig rapport i Svenska C gjordes en sammankoppling med Historia B, där 
eleverna skulle studera 1900-talet. Valfriheten var därför stor hos eleverna och det 
skrevs om många olika ämnen.  
 
Under hela arbetet med rapporten påpekades vikten av källkritik, och eleverna hade 
även i uppgift att i ett delavsnitt i rapporten diskutera sina källor och motivera varför de 
ansåg dem som användbara. När rapporten var färdigskriven fick eleverna en 
opponering på den av sina lärare, där de bland annat gick igenom källval och formalia. 
En av lärarna motiverade detta med att det blev mer konkret för eleverna när de hade 
något att utgå ifrån. När de utgick från rapporten kunde de diskutera de källor och 
hänvisningar som eleven hade gjort. Eleverna fick därefter möjlighet att förändra sin 
rapport innan den betygsattes.  
 
Lärarna uppgav också att de hade diskuterat sidor på Internet. En källa som hade varit 
uppe till diskussion var Wikipedia, där lärarna hade poängterat för eleverna vikten av att 
vara medveten om att vem som helst kan ändra på sidan. Dock ansåg en av lärarna att 
Wikipedia var en bra webbsida bara man funderade över sådana saker.  
 
Dessutom hade lärarna lyft fram skolbibliotekets hemsida för eleverna, eftersom de 
ansåg att den sidan var bra att utgå ifrån när eleverna skulle söka information. På 
hemsidan fanns en direktlänk till Nationalencyklopedin, och det var det enda 
uppslagsverk på svenska som eleverna hade tillgång till online via skolan.  
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Lärarna ansåg att klassen var mycket duktig. Det var en motiverad klass som drog 
varandra framåt på ett positivt sätt. Klassen var fokuserad och visade ett stort intresse 
för skolan. Eleverna ställde många frågor i klassrummet, vilket enligt lärarna hade till 
följd att de själva blev inspirerade och diskuterade mer. På det viset var det möjligt att 
klassen hade fått mer undervisning i exempelvis källkritik än andra klasser. Vid en 
jämförelse med en annan klass, som också gjorde samma arbete under samma läsår, 
kunde lärarna se att kulturklassen hade lyckats mycket bra med sina rapporter. 
 
 
 
4.2 Undersökningstillfället 
 
När undersökningen genomfördes hade eleverna en geografilektion på 80 minuter, och 
vi hade fått tillstånd att ta den tid vi behövde av lektionen för att genomföra studien. 
Undersökningen och dess syfte presenterades, och alla elever sade sig vara villiga att 
ställa upp. Klassen tog mellan 20-40 minuter på sig att svara på vårt frågeformulär. 
Läraren hade dessutom gjort i ordning en uppgift för eleverna att fortsätta med när de 
hade svarat färdigt på våra frågor. Det innebar att ingen av eleverna hade anledning att 
påskynda sitt svarande för att komma iväg tidigt från lektionen. 
 
Eftersom eleverna helt fritt kunde välja sitt ämne när det gällde projektarbetet valde vi 
att först ställa några frågor om detta, och därefter ställde vi frågor om ett större redan 
genomfört självständigt arbete som resulterade i en vetenskaplig rapport. För att 
särskilja dessa två poängterades det muntligt att vid fråga 8 började utfrågningen om 
den vetenskapliga rapporten, som klassen redan hade gjort i svenska/historia. 
 
Som vi tidigare nämnt var tanken att eleverna skulle få fråga om det var något de inte 
förstod, och en del elever tog tillfället i akt och frågade högt när de inte visste hur de 
skulle svara. De frågor som diskuterades högt var: 
 
Fråga 8: Kände du till något om ämnet innan du började med ditt arbete? Då 
undrade en elev om frågan innebar om man exempelvis visste något om ämnet svenska, 
eftersom det var en vetenskaplig rapport gjord i svenska sammankopplad med ämnet 
historia som eleverna utgick ifrån. På detta fick eleven svaret att tanken var om man 
exempelvis skrev en uppsats om ämnet hundar kanske man visste en hel del om hundar, 
på grund av att man själv hade en hund. Ingen elev har nämnt något om ämnet hundar, 
men flera elever har skrivit att de kände till sitt ämne på grund av att de är intresserade 
av det, och en del sysslade med ämnet de skrev om.  
 
Fråga 13: Hur bedömer du att informationen du finner är användbar, några 
särskilda kriterier? För att förklara frågan nämndes att informationen till exempel 
kanske kunde anses vara användbar om den behandlade ämnet de skrev om. Många 
elever har i sitt svar nämnt att informationen skulle handla om det ämne de skrev om. 
Dessutom var det en elev som tyckte att det som denne redan hade skrivit på fråga 11, 
även var svaret på fråga 13. Då fick eleverna uppmaningen att om de ansåg att de redan 
hade skrivit ett svar på en tidigare fråga, som stämde in på en efterföljande fråga, räckte 
det med att exempelvis skriva: ”se fråga 11”. Fyra elever har i sina formulär hänvisat 
till en tidigare fråga. 
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Fråga 18: Kan du räkna upp tre källor som du anser vara säkra? Ett exempel 
nämndes högt, och det var ”Rädda barnens hemsida”. Dessutom uppkom frågan om det 
räckte med att skriva böcker som svar på frågan, och då uttalades att eleverna gärna fick 
specificera sina källor om det var möjligt för dem. Det sistnämnda sades med en tanke 
om att få eleverna att tänka till lite extra varför de litade just på den tryckta källan. 
Några elever har nämnt att de litar på organisationer, och ett par elever har 
specificerat böcker och motiverat varför de litar på dess författare, men det finns även 
elever som enbart skrivit böcker utan vidare specificering. Flera av dessa elever har 
dock motiverat varför de anser att böcker är en tillförlitlig källa. 
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5. Resultat 
  
I vår resultatredovisning har vi valt att strukturera upp frågor och svar i temagrupper 
utifrån våra frågeställningar. Vi presenterar därför inte vårt material utefter den ordning 
som frågorna kommer i frågeformuläret. Detta har vi gjort för att det skulle passa ihop 
med vårt analysverktyg och de temagrupper vi hade skapat för det. Vi trodde dessutom 
att elevernas svar skulle bli mer överskådliga när de presenterades tematiskt. När vi gick 
igenom resultatet upptäckte vi dock ytterligare ett tema, vilket då fick bilda en fjärde 
temagrupp i resultatredovisningen. Vi har valt att presentera dessa teman utifrån det 
allmänna till det mer specifika. Därför börjar vi med att lyfta fram sådant som 
kännetecknar våra elever, och det som de allmänt anser tillhöra kritiskt tänkande. Efter 
detta tar vi upp de svar som specifikt hör till varje frågeställning i tur och ordning. Det 
gör att de temagrupper som berör våra tre frågeställningar presenteras sist i 
resultatdelen. 
 
Det bör påpekas att vi i uppsatsen kommer att referera till ”våra elever”. Vi har upplevt 
att klassen är ganska homogen i sitt kritiska tänkande, men det finns ändå variationer 
inom klassen. Vid några tillfällen nämner vi dessa variationer, men vi använder oss 
också ofta av begreppet ”våra elever”, vilket medför att vi generaliserar individerna i 
klassen. Vi tror att klassens homogenitet delvis kan förklaras av att det har förts många 
diskussioner i klassrummet om källor och vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt. 
Trots detta vill vi ändå påpeka för läsaren att denne inte kan räkna med att alltid när vi 
nämner ”våra elever” innefattar det alla individer i klassen, utan det är mer en allmän 
ståndpunkt som flera elever har.  
 
Trots det kvalitativa metodvalet väljer vi att presentera vissa svar med procent, vilket 
ofta kopplas till en kvantitativ studie. Detta gör vi inte för att generalisera i statistisk 
bemärkelse utan för att visa vad som karakteriserar just våra elever. Vi tror dessutom att 
det vid något tillfälle i resultatredovisningen skulle bli oklart för läsaren, om vi inte 
hade valt att visa svaret i procent.  
 
I vår undersökning är det 4 pojkar och 19 flickor som har svarat på vårt frågeformulär, 
och alla de tillfrågade eleverna har tillgång till Internet både hemma och i skolan. De 
flesta, 78%, anser att de är vana att använda datorer, medan 22% uppger att de endast 
är ganska vana att använda datorer. 74% av eleverna anser även att de är vana att söka 
information, medan 26% istället anser att de endast är ganska vana att söka information. 
 
 
 
5.1 Kritiskt tänkande 
 
I sina funderingar runt begreppet kritiskt tänkande anser eleverna att det innebär att 
informationen de använder ska vara så sanningsenlig som möjligt och källorna pålitliga. 
Det finns en stark medvetenhet om att all information kan innehålla osanningar, då 
många elever trycker på att man ska vara skeptisk till fakta och inte tro på allt. 
Lösningen på problemet tycks enligt eleverna vara att se kritiskt på texten, och att man 
är vaksam och tänker när man läser. Kritiskt tänkande innebär också att ifrågasätta 
källan. Några elever lyfter dock fram att det ofta krävs en del förkunskaper för att kunna 
bedöma en källas tillförlitlighet.  
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Ytterligare en aspekt för några elever är perspektiv. De menar dels att information man 
läser kan ha olika perspektiv, och att det alltid finns flera sidor av ett problem. 
 

Linnea: 
Att man kan förstå att texter kan vara vinklade och att det alltid finns 
flera sidor av ett problem. Man ska vara medveten vilken sida 
författaren står på, och vad denna vill få fram med sin text. 

 
 
Men förutom detta bör eleven själv försöka se saker från olika perspektiv, innan denne 
eventuellt bildar sig en åsikt.  
 
Källkritiskt tänkande lär sig eleverna framför allt genom skolan. Eleverna uppger att de 
har lärt sig att tänka kritiskt i svenska och historia. Skolan trycker på vikten av att vara 
källkritisk, och när eleverna skulle börja med sina vetenskapliga rapporter hade de flera 
genomgångar i ämnet källkritik. De diskuterade även vikten av att ordentligt redovisa 
sina källor. En del elever anser att de också har lärt sig källkritiskt tänkande på egen 
hand genom träning. De har bland annat gjort många skolarbeten, och därför är 
källkritiskt tänkande något som kommer med åren. Eleverna har själva upptäckt att alla 
källor inte skildrar allt korrekt genom att läsa och jämföra många olika källor. De vet 
därför att det förekommer inkorrekt information, vilket gör det extra viktigt att tänka 
kritiskt. Eleverna anser att det finns många opålitliga källor framför allt på Internet, och 
en elev har också upptäckt att det även bland sakkunniga personer kan förekomma fakta 
som inte överrensstämmer med verkligheten.  
 
En elev skriver att hon lärde sig att tänka kritiskt redan som liten, då hennes föräldrar 
lärde henne att hon inte ska gå på allt det som folk säger. Eleverna uppger också att de 
använder sitt sunda förnuft när de ska tänka kritiskt, för i dagens samhälle kan man inte 
tro på allt man hör och ser.  
 

Åsa: 
Man måste tänka efter vad man själv vet, inte bli ”lurad” så att säga. 

 
 
Eleverna anser att det är mycket viktigt att vara källkritisk och de uppger att de själva är 
det när de söker information, men en elev påpekar att hon inte alltid orkar vara kritisk 
utan ibland kollar hon upphovet endast för nöjes skull. En annan elev skriver att hon 
inte är särskilt källkritisk, eftersom hon inte har lärt sig vad man bör vara uppmärksam 
på. Hon anser att även om de gick igenom det i skolan borde de ha gått igenom det ännu 
djupare och tydligare. Någon poängterar dessutom att det alltid går att bli bättre på att 
tänka kritiskt. De flesta elever anser ändå att de brukar vara källkritiska, för de vill att 
den information de använder sig av ska vara korrekt. 
 

Maria: 
Man ska tänka på vad man använder sig av för material så att det blir 
rätt och sant det man skriver. 

 
 
Att informationen är riktig är av betydelse för elevernas eget arbete, eftersom de inte 
vill lämna in ett arbete med felaktig information. Vissa källor kan leda till att arbetet 
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inte blir trovärdigt, och dessutom är det slöseri med tid om man inte tänker kritiskt, 
eftersom man då inte kan använda de källorna.  
 

Carolina: 
Det känns omöjligt att basera en rapport på en osäker källa. 

 
 
 
5.2 Val av källor och varför 
 
När det gäller de källor som eleverna helst väljer att använda i sina rapporter, uppger de 
flesta att de gärna använder litteratur i någon form. Alla benämner det dock inte med 
samma term, utan eleverna kallar det bland annat för litteratur, tryckta källor eller 
böcker. En del specificerar också att de litar på väl etablerad facklitteratur, läroböcker 
eller seriösa artiklar. Dessutom nämner ett par elever att de anser att forskningsrapporter 
och akademiska avhandlingar är tillförlitliga.  
 

Tove: 
Forskningsrapporter från docenter och professorer. 
Nationalencyklopedin, andra faktaböcker och en del källor på Internet 
som jag funnit lojala. 

 
 
De flesta skriver också att de litar på uppslagsverk, och många understryker att 
Nationalencyklopedin (NE) är en säker källa, eftersom de särskiljer verket från övriga 
uppslagsverk genom att nämna det med namn. Flera av dem som nämner NE menar 
samtidigt att de även litar på övriga uppslagsverk.  
 

Julia: 
NE är en säker källa, den har varit med länge. 

 
 
En del elever menar att de använder böcker och uppslagsverk på grund av att de känns 
mest pålitliga. De är tillförlitliga för att de först är skrivna av författare som är väl 
insatta i ämnet, och sedan har de blivit hårt granskade av många människor som till 
exempel sakkunniga, förläggare och skolor.  
 

Cecilia: 
Man måste kunna lita på något, och det känns som om de är väldigt 
genomarbetade och faktagranskade från alla håll och kanter. 

 
 
Ytterligare en anledning till val av böcker är att det i böckerna finns mycket djupgående 
information samlat på en plats. När det gäller uppslagsverken är deras uppgift att 
tillhandahålla objektiv, pålitlig och korrekt information. Företagen skulle skada sitt eget 
anseende om de levererade felaktig information anser eleverna. Det skulle dessutom bli 
kostsamt för dem om de var tvungna att trycka om böckerna. Förutom detta uppdateras 
de uppslagsverk som finns online dagligen, vilket enligt eleverna talar för att källan 
innehåller aktuell och korrekt information, eftersom det är lätt att rätta till eventuella fel.  
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Någon elev uppger att hon börjar sina sökningar i böcker för att ha en säker 
kunskapsgrund att stå på, och därefter går hon över till Internet. En elev anser istället att 
det är bra att utgå ifrån Nationalencyklopedin, för att på så sätt få en bra grund att utgå 
ifrån. De flesta elever uppger också att de brukar använda Internet, men många anser att 
det inte är lika tillförlitligt som böcker. De främsta orsakerna till att eleverna ändå 
använder Internet är för att det är enkelt, lättåtkomligt och mer uppdaterat.  
 

Karl: 
Väldigt ofta använde jag Internet. Där måste man dock granska 
källorna extra noga. En del böcker använder jag också men på nått sätt 
känns Internet mer lättillgängligt och enklare. 

 
 
En annan källa som eleverna anser tillförlitlig är förstahandskällor. Eleverna motiverar 
detta med att informationen då inte har gått i flera led, och därför anser de att 
självbiografier och intervjupersoner med säkra kopplingar till ämnet är pålitliga.  
 

Carolina: 
Mestadels böcker och artiklar. Även en intervju med en f.d grupp 8-
medlem. 

 
 
Ytterligare källor som eleverna anser pålitliga är bibliotek, museum, Landguiden, 
organisationer, föreningssidor, Sveriges Televisions hemsida, Discovery Channel och 
dokumentärer. En elev skriver dessutom att hon litar på Wikipedia och sökning via 
Google, men hon kan inte motivera varför. Två elever anser att det inte finns några 
pålitliga källor överhuvudtaget.  
 
För att gå till källor eleverna helst undviker, menar många att de inte vill använda sig av 
sådana där vem som helst kan gå in och ändra i informationen. Därför anser de att både 
Wikipedia och susning.nu inte är tillförlitliga.  
 

Helena: 
Wikipedialiknande källor där folk kan ändra och skriva själv. Tvivlar 
inte på att det finns mycket bra fakta där, men jag väljer hellre 
encyklopedier… 

 
 
En elev uppger även att sökmotorer som exempelvis Google är något som bör undvikas, 
men som vi tidigare har nämnt anser en annan elev i klassen att det är säkert att använda 
både Wikipedia och Google. Två elever uppger att de helt och hållet försöker avstå från 
Internetkällor, men den ena menar att trots att det finns många osäkra källor där, är det 
ändå svårt att helt undvika att använda Internet. Många elever avstår dock från att 
använda det som de kallar ”oseriösa” Internetsidor. De definierar oseriösa sidor bland 
annat som sidor där de inte vet vem som är upphovet, sidor som inte ser professionella 
ut, är tvivelaktiga eller ser opålitliga ut. 
 

Evelina: 
Då det ser ”hemmagjort” ut brukar jag undvika dem. 
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Elevarbeten utlagda på Internet är också något som eleverna undviker, och en elev 
menar att hon hellre söker upp de källor som de som skrivit arbetena har använt sig av. 
 
Eleverna skriver även att de inte litar på skvallertidningar/nöjestidningar, och de 
namnger Aftonbladet som ett exempel på en sådan tidning. Ytterligare en anledning 
som nämns till att undvika en källa som Aftonbladet är att den är åsiktspräglad, och 
även andra elever anser att man bör undvika källor som inte är neutrala. De undviker 
källor som skriver information för att främja de egna syftena. 
 

Ronja: 
Egentligen skulle jag helt vilja undvika Internet för det finns så många 
tvivelaktiga källor där, men det är svårt. Men jag undviker källor som 
är skrivna av politiska, religiösa (och dylika) organisationer som inte 
är objektiva utan skriver den fakta som hjälper de egna ändamålen. 

 
 
En elev funderar också över att böcker kan vara skrivna i olika kontexter, och hon 
menar att om det exempelvis råder diktatur i ett land blir texterna därifrån ofta 
förskönade. Den politiska inställningen kan sätta sin prägel på det som skrivs.  
 
Slutligen är det även en elev som drar sig för att använda något som han kallar för 
konstiga undersökningar från utländska företag. 
 
 
 
5.3 Kriterier 
 
När eleverna ska bedöma om en källa är användbar undersöker de framför allt om källan 
verkar seriös och trovärdig, eller som några uttrycker det att källan är pålitlig och säker. 
De ställer sig också frågan om informationen är trolig eller rimlig. De uppger att de litar 
mer på organisationer och auktoritativa personer än privatpersoner.  
 

Cecilia: 
Privatperson litar jag som sagt inte särskilt mycket på. Men om jag ser 
att det t.ex. en professor i historia som har skrivit kanske jag ger det en 
chans. 

 
 
Källan ska också ha ett bra rykte och vara granskad. Relevans för ämnet är också 
avgörande för många elever, medan några istället lyfter fram att det är viktigt med 
faktarikedom. Det är betydelsefullt att få bredd och perspektiv, översikt men också djup. 
Flera elever anger även att tillgänglighet är ett viktigt kriterium. De vill att 
informationen ska vara lätt att hitta.  
 
De flesta elever anser även att informationen bör vara objektivt framställd, men några 
elever nämner istället att de har använt sig av partiska källor för att få olika synvinklar 
på ämnet. 
 
Det är dessutom av stor betydelse för eleverna att informationen överrensstämmer med 
flera andra källor. En stor andel av eleverna uppger att de jämför med flera olika källor 
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för att värdera informationens tillförlitlighet, och de litar på information som stämmer 
överens med andra källor. Eleverna menar att i sitt avgörande om källorna är bra får de 
tänka logiskt och själva försöka avgöra om informationen är tillförlitlig.  

 
Helena: 
Det svåraste men också viktigaste var att läsa så många olika källor 
som möjligt och se om de samstämde. 
 
Karl: 
Jag går mycket på ”magkänsla”.  

 
 
Många använder kunskaper om upphovsmannen för att bedöma om en källa är seriös 
och pålitlig. Eleverna vill veta bakgrund, kunskap i ämnet och utbildning hos den som 
skrev informationen. De undersöker även vilka källor som stöder informationen, och de 
funderar över vilket syfte upphovsmannen hade när denne skrev texten.  
 

Linnea: 
Det stod i böckerna om författare/journalist och deras tidigare verk. 
De verkade ha många bra tidigare erfarenheter och kunniga inom 
området. 

 
 
En elev skriver att ytterligare en anledning till att undersöka upphovet är om den 
påträffade källan är mycket bra eller mycket missvisande, för då kan eleven få reda på 
om det är värdefullt att söka andra sidor/böcker av samma författare.  
 
Hur informationen är framställd är viktigt för eleverna, då de vill att texten de använder 
ska vara utförlig och välskriven. De väljer bort källor som är högtravande, använder ett 
gammalt besvärligt fackspråk eller överhuvudtaget är skrivna på gammaldags svenska. 
Dessutom påpekar en elev att det kan vara ansträngande att läsa långa texter på 
engelska. Språket har också stor betydelse när de ska bestämma om en källa är 
trovärdig. Eleverna menar att genom att titta på språket kan de se om källan är 
tillförlitlig och informationen seriös.  
 

Julia: 
Man märker tydligt på språket om det är en proffsig författare. 

 
 
Någon uttrycker att ett formellt språk gör att källan är lättare att ta på allvar, men källor 
där språket istället är slarvigt formulerat, som är skrivna i talspråk, har många stavfel 
eller som använder slanguttryck och svordomar väljer eleverna bort, eftersom de 
källorna inte anses vara lika pålitliga.  
 

Andrea: 
Om någon inte ens kan stava till England så har jag svårt att känna 
förtroende till personens arbete. 

 
 
En annan aspekt har med informationens aktualitet i tid att göra, det vill säga hur aktuell 
källan är. Tidsaspekten är viktig för eleverna, då flesta anser att aktuella källor är mer 
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tillförlitliga, men de anser att det även beror på vad de skriver om. När det gäller 
exempelvis politik, forskning eller samhällsfrågor menar de att det är det viktigt att 
använda sig av uppdaterade källor, men när det istället gäller historiska händelser anser 
några elever att det inte är lika angeläget att använda sig av aktuella källor.  
 

Cecilia: 
Det beror på vad jag skriver om. Är det något som hände nyss är jag 
självklart det. Men om det är något historiskt, något som kanske hände 
för 100 år sedan så är jag faktiskt inte lika noga. 

 
 
Dessutom skriver en elev att om det handlar om något som hände för länge sedan kan 
en gammal skrift vara en mer tillförlitlig källa än en mer aktuell källa. Eleverna funderar 
dock över att gammal information kan sakna delar eller innehålla felaktigheter, som 
man senare har kommit fram till.  
 

Evelina: 
Eftersom sanningen endast är sanning fram till dess att en ny dyker 
upp. 

 
 
Människans tankesätt har förändrats genom tiderna, och dessutom förändrar sig dagens 
information fort menar eleverna. Därför är det viktigt att fundera över tidsaspekten, men 
en elev poängterar att det inte alltid är enkelt att se om källan är aktuell. 
 
 
 
5.4 Påverkansfaktorer 
 
De flesta elever tycker att de hittat tillräckligt med information till sin rapport. Vad flera 
av dem nämner som skäl till detta är att informationen helt enkelt räcker till i 
omfattning.  
 

Jacob: 
Jag hittade tillräckligt med info för att jag är bra på att söka 
information. 

 
 
Några specificerar detta och skriver att det var lätt att hitta information och det fanns 
mycket skrivet om ämnet. Ett par elever anser att de hittade tillräckligt för det är bara att 
leta, och man söker ända tills man finner den information man behöver.  
 

Karl: 
Man hittar nästan alltid fakta. Någonstans finns det, det gäller bara att 
leta. 

 
 
Bland de elever som inte tycker att de hittat tillräckligt med information, anser några att 
det fanns för lite konkret fakta eller för få källor om ämnet. Ett par elever menar istället 
att det fanns information om ämnet, men den ena anser sig ha haft en för svår 



 40 

frågeställning, vilket försvårade möjligheten att få fram tillräckligt med information. 
Den andre anser istället att informationen som fanns var för ensidig och täckte inte flera 
perspektiv. 
 

Ronja: 
Jag hittade mycket fakta från den ena sidan av min konflikt, men det 
var svårt att hitta fakta som var skriven utifrån folkets synvinkel. 

 
 
Ett par elever är osäkra på om de hittat tillräckligt med information till sina rapporter, 
och då handlar det för någon om att känna sig osäker på sitt eget arbete, det vill säga om 
informationen räckte till eller inte. En elev understryker också att det alltid går att gräva 
djupare i sitt sökande efter information, men då kan informationssökningsprocessen ta 
betydligt längre tid.  
 
I fråga om utformningen av den information eleverna helst väljer i form av text och bild, 
anser övervägande delen att det i huvudsak beror på den uppgift de har, när de ska 
bestämma vilken källa de föredrar. I de fall några elever kan besluta sig över ett val 
mellan text eller bild, anser de att det är bättre med källor som har mycket text och lite 
bilder. Ett par elever har för att poängtera detta i första hand markerat svarsalternativet 
att det beror på uppgiften, men samtidigt gjort en mindre markering för 
svarsalternativen mycket text och lite bilder.  
 
De flesta elever har svarat att de kände till något om ämnet innan de skrev om det i sitt 
arbete. Hela 78% anger att de kände till något, varav majoriteten 56% menade att de 
kände till ämnet lite grann, och 22% menade att de kände till mycket om ämnet. Den 
mest frekventa anledningen till att eleverna kände till något om ämnet innan de skrev 
om det, var deras eget intresse för ämnet.  
 

Ronja: 
Jag har alltid funnit ämnet intressant och läst några böcker och dylikt i 
ämnet. 

 
 
Några menar också att de privat hade läst om ämnet tidigare, medan några lyfte fram att 
de tidigare läst om det i skolan. Någon påpekar också att det hon arbetat med var 
självupplevt, och någon hade hämtat kunskaper om ämnet via media, diskussioner och 
samtal med andra. Ingen av eleverna har angivit att de inte visste något om ämnet innan 
de gjorde arbetet, men 9% skriver att de är osäkra på om de hade några förkunskaper i 
ämnet, och 13% har inte svarat på frågan.  
 
Eleverna uppger att de framför allt brukar få hjälp av lärare, föräldrar, kompisar och 
bibliotekarier i sitt skolarbete. De anser dock att de ibland även får hjälp av andra 
personer i deras omgivning som har kunskaper om ämnet, som exempelvis personer de 
har intervjuat eller någon släkting. Dessa personer hjälper eleverna att hitta information 
genom att tipsa om olika källor och sökvägar.  
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Eleverna brukar även diskutera sina ämnen med dem för att få en större förståelse, och 
för att kunna få olika synvinklar på det ämne de arbetar med. Dessutom menar eleverna 
att de brukar få hjälp med idéer, bedöma källor, samt hjälp med stavning och 
formulering.  
 

Linnea: 
Framförallt att bolla idéer med och tips om vart man kan hitta 
informationen. 

 
 
De elever vi intervjuat ska under sitt tredje år i gymnasiet genomföra ett självständigt 
projektarbete, till vilket det är helt fritt att välja ämne utan lärarnas påverkan. Denna 
frihet att välja ämne motiverar att ställa frågan om vilka skäl som ligger bakom deras 
ämnesval. Det framkommer hos eleverna att intresse för ämnet är det som styr valet 
mest, men också att det ska bli roligt eller kul att arbeta med. För många elever påverkar 
också att ämnet för dem känns aktuellt och viktigt att belysa. Några elever nämner 
istället att ämnet också har en praktisk anknytning.  
 

Maria: 
Det är kul, tycker om det. Kommer bli kul att utföra, inte bara en 
massa läsa och så utan mer praktiskt också. 

 
 
Andra skäl som nämns är att det är något som personen alltid velat göra och att tillfället 
är bra för detta, och någon nämner att det ger bra förberedelser till högre studier. 
 
Förutom de skäl som ligger bakom val av ämne, ville vi också få fram vad eleverna 
tycker är viktigt för att projektarbetet i sin helhet ska bli bra. Även här är det mest 
framträdande i elevernas svar att de känner starkt för ämnet. De flesta uttrycker att det 
finns goda förutsättningar för att projektarbetet ska bli bra, om de har ett intresse för 
ämnet. Dessutom uttrycker några även vikten av att välja något de gillar, tycker är kul 
eller känner sig tillfredsställda med.  
 
En annan viktig faktor för eleverna har med samarbetsförmåga att göra. Om arbetet sker 
i en grupp menar de att arbetet måste ske tillsammans och gemensamt. Det är också 
viktigt att komma överens och att kommunikationen inom gruppen är god. Många 
elever nämner också att det måste finnas engagemang, ambition och att våga vara 
kreativ och se alla möjligheter. Ytterligare faktorer som nämns har med idé- och 
målformulering att göra, men också att det finns en planering.  
 

Cecilia: 
Att man är engagerad och är villig satsa. Att man vet vad man vill 
göra och är målmedveten. 

 
 
En elev skriver även att det är bra att redan från början vara medveten om de hinder och 
svårigheter som kan uppstå längs vägen. Några nämner mer praktiska detaljer, som 
vikten av att få fram tillräckligt med relevant information, och att källorna de använder 
är granskade. De anser också att arbetets utförande har betydelse, och att slutresultatet 
bör redovisas på ett bra sätt. 
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6. Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt går vi igenom frågeställningarna i tur och ordning. För varje 
frågeställning lyfter vi fram vad våra elever har svarat, vilket vi har presenterat i vår 
resultatredovisning, och jämför det sedan med innehållet i vårt analysverktyg. Därefter 
går vi vidare och jämför med det som framkommer i den övriga litteraturen. Vi utför 
dessa moment på en frågeställning i taget, och gör det på så sätt mer överskådligt 
genom att samla allt om en fråga på en och samma plats. Härefter tar vi under egna 
rubriker upp andra saker som kommit fram som går utöver våra frågeställningar. 
 
 
 
6.1 Val av källor och varför 
 
När det gäller vilka källor elever använder, och anledningar till det, utgår vårt 
analysverktyg från en sammanställning av källor och anledningar som vi hittat i den 
tidigare forskningen (frågeställning 1). I den här temagruppen blev vi tvungna att lägga 
till ytterligare en kategori under analysen gång, eftersom vi upptäckte en ny typ av källa 
i resultatet. 
 
 

6.1.1 Internet  
 
Det tidigare forskningsavsnittet visar att det mest frekventa valet av källa är Internet. 
Alexandersson och Limberg (2004) tar exempelvis upp i sin studie att deras elever 
nästan alltid började sina sökningar efter information på Internet. De menar vidare att 
Internet var den klart dominerande källan för deras elever, men också Young och Von 
Seggerns (2001) och Dahlgren och Gustavssons (2000) elever använde i hög 
utsträckning Internet som källa.  
 
Den tidigare forskningen visar att elever är ute efter hitta aktuell information, och det är 
en av anledningarna till att elever väljer Internet. Exempelvis menade Enochssons 
(2001) och Dahlgren och Gustavssons (2000) elever att de valde Internet för att få 
aktuell information. Dessutom valde Alexandersson och Limbergs (2004) och Grimes 
och Boenings (2001) elever helst Internet, medan de undvek böcker med motiveringen 
att de innehöll gammal information. Det gör att vi kan anta att en av de anledningar till 
att även deras elever föredrog Internet, var för att eleverna ansåg att informationen på 
Internet var mer aktuell än den var i böcker.  
 
De flesta av våra elever uppger också att de brukar använda sig av Internet, men de 
menar att det inte är lika tillförlitligt som böcker. En av anledningarna till att våra elever 
ändå använder Internet är för att det är mer uppdaterat. Våra elever föredrar alltså 
aktuella källor och det överensstämmer med den tidigare forskningen, det vill säga att 
en anledning till elever väljer Internet är för få aktuell information. Förutom att Internet 
är aktuellt, är ytterligare två anledningar till att våra elever väljer Internet att det är 
enkelt och lättåtkomligt. 
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Enkelt och lättåtkomligt är också något som återkommer i forskningsavsnittet. Eleverna 
i Enochssons (2001) studie kände sig positiva till Internet, eftersom det med denna källa 
gick snabbare och lättare. Young och Von Seggerns (2001) deltagare såg Internet som 
en självklar källa, och för dem spelade tiden en stor roll. De valde bekvämlighet före 
kvalitet om det gick fortare. Det visar att en av anledningarna till att de valde Internet 
var för att det gick fort och enkelt att få tag på information. Young och Von Seggerns 
(2001) deltagare ansåg alltså att informationen på Internet var lättåtkomlig, och det 
gjorde även en grupp hos Large och Beheshti (2000). Dessutom använde en del av 
Lorenzens (2001) elever Internet för att det gick fort. Han skriver att ibland använde 
hans elever enbart Internet på grund av tidsbrist, och även många av Lubans (1999) 
elever använde Internet för att det sparade tid. Vi anser att våra elevers anledningar, att 
Internet gör det enkelt och lättåtkomligt, kan tangera skälet att Internet sparar tid, då 
enkelt och lättåtkomligt i sig kan spara tid. 
 
En annan anledning i den tidigare forskningen till att välja Internet, är att på Internet 
finns det mycket information. Många studier tar upp att Internet ger tillgång till en stor 
mängd information (Enochsson 2001; Grimes & Boening 2001; Dahlgren & Gustavsson 
2000). Även en av grupperna hos Large och Beheshti (2000) ansåg att det gick att få tag 
på mer information på Internet, och Lubans (1999) elever ansåg att en fördel med 
Internet var att de kunde finna fler källor. Det tyder på att även hans elever antingen var 
ute efter att hitta mycket information, eller att de ville ha fler synvinklar på ämnet. Fler 
synvinklar är ytterligare en anledning för att välja Internet som nämns i forsknings-
litteraturen. Enochssons (2001) elever menade att Internet gav större möjligheter till att 
ta del av åsikter från olika författare.  
 
Eleverna i vår studie anser att det är betydelsefullt med mycket information, då de vill 
ha faktarikedom. Några elever vill dessutom ha olika synvinklar på det de skriver om, 
men de kopplar inte någon av dessa anledningar till valet av Internet som källa, utan det 
kan gälla vilken typ av källa som helst.    
 
Enochsson (2001) har också förstått att hennes elever var positiva till Internet, för att de 
tyckte att skolarbetet blev roligare att utföra. Detta är en anledning vi inte har sett hos 
våra elever. Ingen har nämnt att de väljer Internet för att det är roligare att utföra sina 
skoluppgifter.  
 
Som vi redan nämnt är Internet för vissa i den tidigare forskningen mer av en självklar 
källa (se ex. Young & Von Seggern 2001), medan det bland våra elever finns en större 
skepsis, då de anser att denna källa inte är fullt lika tillförlitlig som böcker. Det finns de 
som helt försöker undvika Internet, men de anser att det är svårt att göra det, trots att de 
vet att det finns många osäkra källor där. Det stora flertalet som ändå väljer att använda 
Internet menar att de då försöker att undvika vad de anser vara ”oseriösa” sidor. Dessa 
sidor identifierar de bland annat genom att inget upphov är synligt på sidan, att sidan 
har ett oprofessionellt utseende, eller att den framstår som opålitlig eller tvivelaktig på 
något sätt. Exempel på sådana sidor som våra elever anser vara oseriösa är Wikipedia 
och Susning.nu, där vem som helst kan gå in och ändra i informationen på sidan.  
 
Någon av våra elever nämner ändå, trots att hon anser att Internet är opålitligt, att hon 
börjar med att skaffa sig en säker kunskapsgrund genom sökningar i böcker, för att 
sedan gå över till att använda Internet. Detta visar att Internet ändå anses ha något att 
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erbjuda, vilket också styrks av att de flesta av våra elever använder sig av källan, trots 
att många i stor utsträckning uttrycker skepsis mot den. 
 
Även om det i forskningsavsnittet väger mest mot användning av Internet som källa, 
uttrycks att den inte är helt allenarådande i elevernas val. En av de grupper som Large 
och Beheshti (2000) identifierade i sin studie menade att de värdesatte Internet, men att 
de såg källan som ett komplement till andra källor. Ytterligare en av deras grupper 
ansåg att böcker var betydligt bättre än Internet. Lubans (1999) kunde se att hans elever 
använde Internet i stor utsträckning, men en stor del av dem använde Internet och 
biblioteksbaserade källor lika mycket. Eleverna i Enochssons (2001) studie hade en 
stark övervikt för Internet som källa, men de menade ändå att det fanns fördelar med 
böcker framför Internet. 
 
 

6.1.2 Böcker 
 
Våra elever tycker inte att Internet är lika tillförlitligt som böcker, och tydligt är att våra 
elever gärna använder litteratur i någon form. Eleverna benämner det dock med olika 
namn som exempelvis litteratur, tryckta källor eller böcker. Vissa elever är mer 
specificerade med vilken typ av litteratur de menar, och de nämner väl etablerad 
facklitteratur eller läroböcker. De flesta nämner också uppslagsverk generellt, men här 
verkar Nationalencyklopedin (NE) ha högst status, då detta verk nämns med namn av 
flera elever. En anledning till att eleverna särskiljer NE från övriga uppslagsverk, skulle 
kunna vara att det är det enda svenska uppslagsverk som är tillgängligt online via 
skolan. Klasslärarna hade vid genomgångarna lyft fram skolbibliotekets webbsida och 
där finns länken till NE. Det är därför mycket troligt att de använder detta uppslagsverk 
i större utsträckning än andra, när de söker information.  
 
Eleverna väljer helst böcker och uppslagsverk då de menar att de känns mest pålitliga. 
De menar att tillförlitligheten ligger i att källorna först är skrivna av författare väl insatta 
i ämnet, och sedan har de blivit hårt granskade av exempelvis sakkunniga förläggare 
och skolor. 
 
I den tidigare forskningen har vi redan konstaterat att där valde eleverna helst Internet, 
men även där fanns de som valde böcker (se ex. Large & Beheshti 2000). För de som 
gjorde det vägde, precis som hos våra elever, skälet pålitlighet tungt. Dahlgren och 
Gustavssons (2000) elever tyckte att böcker/bibliotek var de pålitligaste. Large och 
Beheshti (2000) menar att en av de grupper de identifierade hellre sökte i välbeprövade 
uppslagsböcker och facklitteratur än på Internet, bland annat för att informationen där 
ansågs mer pålitlig. 
 
I det tidigare forskningsavsnittet finns också skäl som att informationen i böcker är 
samlad på ett ställe, och att den är djupgående men också exakt, vilket alla tre är skäl 
som en av de grupper Large och Beheshti (2000) identifierade ansåg stämma på böcker. 
Även Enochssons (2001) elever talade om att det fanns mer djupgående information i 
böcker. Våra elever håller med om att det i böcker erbjuds både djupgående fakta och 
att informationen hittas på en och samma plats. När det gäller att informationen i böcker 
är exakt är det inget som våra elever nämner. Våra elever tillför istället en annan 
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anledning, nämligen att de tycker att innehållet är korrekt, men våra elever syftar då inte 
på böcker generellt utan på uppslagsverk. Eleverna motiverar sina antagande, om att 
uppslagsverk innehåller korrekt information, med att de ansvariga företagen skulle 
skada sina anseenden om felaktig information levererades. Dessutom skulle 
omtryckningar bli kostsamt för dem. 
 
Ytterligare något som gör uppslagsverken bra som källa är att de tillhandahåller objektiv 
information, vilket inte är något skäl som framkommer i den tidigare forskningen. Våra 
elever särskiljer också uppslagsverk i tryckt form från de publicerade online. De menar 
att onlineversionen bör innehålla dels korrekt information, eftersom det är lätt att rätta 
till eventuella fel, men den innehåller även aktuell information. Vare sig korrekt eller 
aktuell information är något som tas upp i förhållande till böcker eller uppslagsverk i 
forskningslitteraturen. Vi antar ändå att om böcker och uppslagsverk ansågs pålitliga i 
forskningsavsnittet menade eleverna även att de innehöll korrekt information, då det bör 
vara en förutsättning för att informationen ska betraktas som pålitlig. I Alexandersson 
och Limbergs (2004) studie använde en del elever böcker, men i studien menade de 
istället att böcker var gamla. Den främsta anledningen till att Alexandersson och 
Limbergs (2004) elever valde böcker var att de blivit uppmanade till det av 
pedagogerna, och det är en anledning som våra elever inte alls nämner. 
 
 

6.1.3 Artiklar   
 
Vad gäller aktuell information, bland de tryckta källorna, är det något som tillskrivs 
källan artiklar i den tidigare forskningen, då D’Angelos (2001) elever menade att 
dagstidningsartiklar innehåller uppdaterad information. I forskningsavsnittet görs en 
uppdelning mellan dagstidningsartiklar och vetenskapliga artiklar. De sistnämnda väljs 
för att de ger möjlighet till mer djupgående information än dagstidningsartiklar. 
D’Angelos (2001) elever benämnde detta med att vetenskapliga artiklar var bra för 
forskning och analys, och för att gå mer på djupet om ett ämne. 
 
Våra elever nämner också artiklar, men menar att de i så fall väljer seriösa artiklar, men 
eleverna hänför inga andra skäl än att dessa är tillförlitliga. Eleverna uttrycker också att 
de inte litar på Aftonbladet, eller andra tidningar som har någon betoning på nöjen och 
skvaller. Ytterligare anledningar att undvika Aftonbladet är att den av eleverna anses 
åsiktspräglad, och det framkommer hos fler elever att de tycker det är viktigt att källor 
är neutrala. Eleverna talar inte som i forskningslitteraturen om skillnaden mellan artiklar 
i dagstidningar och vetenskapliga sådana, men de kan ändå sägas vara inne på ett 
liknande resonemang. Vi har sett att de gör en åtskillnad mellan seriösa artiklar som mer 
tillförlitliga än innehållet i exempelvis tidningen Aftonbladet, som tillskrivs att vara 
både av mer ytlig karaktär och dessutom åsiktspräglad. 
 
När våra elever talar om artiklar menar de att det ska vara seriösa sådana. Dessa skulle 
kunna motsvara vad som i forskningsavsnittet nämns som vetenskapliga artiklar, med 
skillnaden att våra elever inte reflekterar över forskningens nämnda skäl, det vill säga 
att de ger en mer djupgående information. Eleverna talar även om forskningsrapporter 
och akademiska avhandlingar också dessa med skälet att de är tillförlitliga. Alla dessa 
tre källor; seriösa artiklar, forskningsrapporter och akademiska avhandlingar är något 
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som kan tangera det tidigare forskningsavsnittets valda källa vetenskapliga artiklar. Vi 
anser att vetenskapliga artiklar ligger på en högre kunskapsnivå, och har en bättre grund 
för de påståenden som görs än i exempelvis dagstidningsartiklar, vilket gör dem mer 
sakliga och trovärdiga. Detta kan i så fall överrensstämma med våra elevers 
motiveringar, när de anser att de tre ovan nämnda källorna är seriösa och tillförlitliga. 
 
 

6.1.4 Förstahandskällor 
 
Våra elever har nämnt ytterligare en typ av källa vilken inte omnämns i den tidigare 
forskningen, nämligen förstahandskällor. Detta är en källa som eleverna anser vara 
tillförlitlig med anledningen att informationen inte har gått i flera led, och den kan 
därigenom inte ha förvanskats. Eleverna specificerar att självbiografier och 
intervjupersoner är pålitliga, om det är så att de har säkra kopplingar till ämnet. 
Förstahandskällor är alltså inget som väljs och har inte tagits med i den tidigare 
forskningen, däremot menar Alexandersson och Limberg (2004) att deras elever var 
skeptiska mot muntliga källor och ville därför få sådan information bekräftad på något 
sätt. 
 
 

6.1.5 Val av källor i övrig litteratur 
 

6.1.5.1 Internet  
 
Den övriga litteraturen handlar inte så mycket om val av källor, men i ett par av 
undersökningarna framkommer att eleverna i dessa helst valde Internet. I 
undersökningen gjord av Online Computer Library Center (OCLC 2002) menade de 
flesta medverkande studenterna att de sökte information hemifrån, och de började oftast 
sin sökning via en sökmotor eller en webbportal. I Kooperativa institutets (Koopi 2006) 
undersökning har man också sett att många elever föredrog Internet, då mer än hälften 
hämtade informationen till skolarbeten från Internet och en tredjedel nästan enbart (eller 
enbart) använde Internet. De menade att en fördel med Internet var att det fanns mycket 
information, och att den var lätt och snabb att hitta. 
 
Som vi tidigare sett hos våra elever skiljer de sig inte heller från dessa två 
undersökningar i fråga om källval, då våra elever också ofta väljer Internet. Dock 
uppgav eleverna i Koopis (2006) undersökning att de litade på den information de 
hittade, medan våra elever menar att informationen på Internet inte är lika tillförlitlig 
som den i böcker. Våra elever väljer ändå Internet för att få aktuell information, men 
också för att det är enkelt och lättåtkomligt. En viss överensstämmelse finns alltså med 
Koopi (2006), då eleverna i den undersökningen uppgav att det gick lätt och snabbt att 
hitta information i denna källa. 
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6.2 Kriterier  
 
När det gäller vilka bedömningskriterier elever använder, då de ska avgöra om en källa 
är användbar, utgår vårt analysverktyg från en sammanställning av kriterier som vi hittat 
i den tidigare forskningen (frågeställning 2). 
 
 

6.2.1 Upphov 
 
I den tidigare forskningen framkommer att upphovet och dennes auktoritet som ett 
betydelsefullt kriterium. Flera studier visar att elever litar på auktoritativa upphovsmän. 
Young och Von Seggern (2001) påpekar att ett kriterium för deras elever var att källan 
skulle ha auktoritet, och hos Kolstös (2001) elever var det av stor betydelse att 
upphovsmannen var kunnig inom sitt område. Eleverna ansåg att mest pålitlig var den 
källa som hade störst kunskaper inom ämnet, och Kolstö beskriver det som att eleverna 
hade ”forskartillit”.  
 
Förutom att Kolstös (2001) elever hade förtroende för forskare litade de även på andra 
auktoritativa källor som exempelvis miljöorganisationer, ett politiskt utskott och 
kraftbolaget. Även Lorenzens (2001) och Lubans (1999) elever tittade efter författaren 
eller källan när de besökte en webbsida, och även de litade mer på auktoritativa källor. 
Några källor som nämns i deras studier är bibliotek, universitet, regeringar och 
organisationer. D’Angelos (2001) elever fäste också vikt vid utgivare eller författare, 
men de menade istället att en källa måste ifrågasättas även om den sågs som 
auktoritativ. Hennes elever ansåg att källans status inte räckte för att källan skulle ses 
som trovärdig. 
 
De flesta av våra elever anser att det är mycket viktigt att fundera över upphovet. 
Genom att ta reda på vilka kunskaper upphovsmannen har anser de att de kan bedöma 
om en källa är seriös och pålitlig. Eleverna vill veta både bakgrund och utbildning hos 
den som skrev informationen. De funderar dessutom över vilket syfte upphovsmannen 
hade när denne skrev texten.   
 
Precis som i flera av studierna kan vi se att auktoritet också spelar roll för våra elever, 
då många av dem uppger flera auktoritativa källor som de anser vara tillförlitliga. De 
skriver bland annat att de litar på NE, bibliotek, museum, Landguiden, organisationer, 
föreningssidor, Sveriges Televisions hemsida och Discovery Channel. På frågan vilka 
källor eleverna anser vara säkra,15 uppkom en diskussion i klassrummet när 
undersökningen genomfördes. Ett exempel som då lyftes upp för eleverna var ”Rädda 
Barnens hemsida”, och det skulle kunna vara en anledning till att de nämner 
organisationer som tillförlitliga. 
 
Enochssons (2001) elever ansåg att det endast ibland var viktigt att fundera över 
upphovet. Det var betydelsefullt när de var ute efter fakta eller om innehållet var 
tveksamt, men det var inte viktigt när det gällde att ladda ner ett spel. Hos Hirsh (1999) 

                                                 
15 Fråga 18: Kan du räkna upp tre källor som du anser vara säkra? 
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var relevanskriterier som hade med auktoritet att göra sällsynt. Endast någon 
reflekterade över om informationen var sann.  
 
Det finns även andra anledningar som nämns till att undersöka upphovet. Grimes och 
Boenings (2001) elever ansåg att författaren var viktig endast för att man skulle kunna 
referera rätt. Författarens auktoritet var mindre betydelsefull, och det var endast en del 
som brydde sig om vem som var utgivaren av webbsidan de besökte. En av våra elever 
skriver att en anledning till att hon undersöker upphovet är om den påträffade källan är 
mycket bra eller mycket missvisande, för då kan hon få reda på om det är värdefullt att 
söka andra sidor/böcker av samma författare. Vår elev anser dock att det är viktigt att 
fundera över auktoriteten, och som en följd av detta kan hon se om det är värdefullt att 
söka fler källor av samma författare. Hon är ute efter att hitta fler pålitliga källor.   
 
 

6.2.2 Tidsaspekt 
 
Även tidsaspekten framkommer som ett viktigt kriterium i tidigare forskning. 
Alexandersson och Limbergs (2004), Grimes och Boenings (2001) och Dahlgren och 
Gustavssons (2000) elever föredrog Internet framför böcker, med motiveringen att 
informationen var aktuell på Internet. Böcker däremot ansågs gamla hos både 
Alexandersson och Limbergs (2004) och Grimes och Boenings (2001) elever. 
D’Angelos (2001) studenter ansåg att dagstidningar var en bra källa, eftersom de 
innehöll uppdaterad information om händelser i landet de undersökte. Det är därför 
troligt att när eleverna i de olika studierna bedömde enskilda källor var det av stor vikt 
om källan var aktuell.  
 
Tidsaspekten anses viktig även hos Enochssons (2001), Young och Von Seggerns 
(2001), Tolar Burton och Chadwicks (2000) och Lubans (1999) elever, eftersom ett 
kriterium som återkommer i alla fyra studierna är att källan ska vara aktuell. 
 
Att källan ska innehålla aktuell information är alltså viktigt i många studier, och det 
överrensstämmer med våra elever då de flesta anser att aktuella källor är mer 
tillförlitliga. Det är viktigt med aktuell information framför allt när det gäller politik, 
forskning eller samhällsfrågor. Eleverna menar att dagens information förändrar sig 
mycket fort, och det är därför viktigt att använda sig av så aktuell information som 
möjligt. Flera elever lyfter fram att gammal information kan innehålla felaktigheter eller 
sakna delar, som man senare har kommit fram till. 
 
De elever som är med i vår studie anser dock även att hur betydelsefullt det är med 
aktuella källor beror på vad de skriver om. Några elever nämner att när det gäller 
historiska händelser är det inte lika viktigt att använda sig av aktuell information. En 
elev poängterar dessutom att om det handlar om något som hände för länge sedan, kan 
en gammal skrift vara tillförlitligare än en mer aktuell källa. Även Hirsh (1999) elever 
funderade över tidsaspekten i olika avseenden. Dels ville en del ha aktuell information, 
och dels ville några ha information som behandlade en speciell tidsperiod.   
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6.2.3 Utförlighet 
 
Utförlighet är ett kriterium som också framkommer i den tidigare forskningen. En 
anledning till att elever valde Internet var för att det var lätt att hitta mycket information 
(Enochsson 2001; Grimes & Boening 2001; Large & Beheshti 2000; Dahlgren & 
Gustavsson 2000) och elever valde böcker (Large & Beheshti 2000) eller vetenskapliga 
artiklar (D’Angelo, 2001) bland annat för att det i dem fanns mer djupgående 
information. Detta tyder på att eleverna i de olika studierna ville ha mycket information, 
och de som valde Internet gjorde det utifrån mängd, och de som valde böcker eller 
vetenskapliga artiklar gjorde det utifrån att informationen var djupgående. Även om 
eleverna föredrog olika typer av källor, visar detta att utförlighet var ett kriterium för 
många vare sig det var Internet eller böcker. 
 
Hirsh (1999) elever ville att informationen skulle ha kvalitet, och någon menade då att 
det innebar en stor mängd information, medan Enochssons (2001) elever kallade det för 
bra information när det fanns tillräckligt, eller om det fanns länkar så att de kom vidare. 
Genom länkarna kunde eleverna hitta ännu mer information. Även Young och Von 
Seggerns (2001) elever ansåg att källan skulle vara uttömmande, medan Lorenzens 
(2001) elever lyfte fram att informationen skulle vara detaljrik. 
 
Våra elever anser att det är mycket viktigt med faktarikedom. De uppger att de letar 
efter information ända tills de anser att de har fått ihop tillräckligt, för att deras eget 
arbete ska bli bra. Eleverna menar att det är betydelsefullt att få bredd, perspektiv, 
översikt och/eller djup, och i de fall de är missnöjda med sitt eget arbete handlar det om 
att de inte har fått tag på tillräckligt med information. Den var inte tillräckligt utförlig 
eller täckte bara ett perspektiv så att den blev för ensidig. Detta tyder på att eleverna 
bedömer källor efter hur utförliga de är. De vill ha mycket information, och hittar de 
inte tillräckligt i en källa söker de efter mer tills de är nöjda.  
 
Något som ytterligare bekräftar att eleverna vill ha mycket information är frågan om 
utformningen av den information eleverna helst väljer. När det gäller valet mellan text 
och bild anser övervägande delen att det beror på den uppgift de har, men för att visa att 
de ofta föredrar mycket text har några elever även gjort markeringar för 
svarsalternativen mycket text och lite bilder. 
 
 

6.2.4 Tillgänglighet 
 
Även tillgänglighet framträder som ett viktigt kriterium vid val av källor. Det är ett 
kriterium som nämns i Young och Von Seggerns (2001), Hirsh (1999) och Tolar Burton 
och Chadwicks (2000) studier. I den sistnämnda studien ansågs tillgänglighet, både när 
det gäller att hitta och förstå, vara det viktigaste kriteriet vid val av källa. 
 
Flera av våra elever anser att tillgänglighet är ett viktigt kriterium. De vill att 
informationen ska vara lätt att finna. 
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I fråga om fördelningen mellan bilder och text kan det dels vara ett kriterium som har 
med utförligheten att göra, men det kan också ha med den tillgänglighet som 
Alexandersson och Limberg (2004) talar om. Deras elever valde bort stora textmassor 
för de var svårtillgängliga för den enskilde individen. Även Enochssons (2001) 
fjärdeklassare ansåg att det var bra med mycket bilder och enkel text, vilket vi antar 
handlar om tillgänglighet. De ville inte ha för mycket text att läsa, och därför var det bra 
med bilder som delade upp textmassorna och som kanske även förklarade texten på ett 
bättre sätt. Är texten dessutom enkel att läsa blir den ännu mera lättillgänglig för 
eleverna. Även Lubans (1999) elever ville ha mycket bilder, och en av Hirsh (1999) 
elever ville att texten skulle vara på modersmålet, vilket antagligen berodde på att det 
egna språket var mer lättillgängligt. Vissa av Kolstös (2001) elever tog upp att de tyckte 
informationen skulle vara förståelig. Att informationen ska vara förståelig kopplar vi 
också till Alexandersson och Limbergs (2004) tillgänglighet, då det bör vara nödvändigt 
för eleven att förstå något om denne själv ska kunna ta till sig det. Först då blir 
informationen tillgänglig för enskilde eleven. 
  
Våra elever betonar att det beror på uppgiften om det är viktigt med mycket bilder eller 
mycket text, men flera understryker att om de måste välja något föredrar de hellre 
mycket text och lite bilder. För våra elever verkar därför inte stora textmassor vara 
avskräckande, utan de föredrar istället källor med mycket text. Eleverna vi har med i vår 
undersökning lyfter ändå fram att de väljer bort källor som är högtravande, är skrivna på 
gammaldags svenska, eller använder ett gammalt besvärligt fackspråk. En elev anser 
dessutom att det kan vara besvärligt att läsa långa texter på engelska. Detta har också 
med den tillgänglighet som Alexandersson och Limberg (2004) talar om. Tunglästa 
texter med ett besvärligt språk undviker även våra elever. 
 
 

6.2.5 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitlighet är ett annat kriterium som tas upp i några studier och är därför med i vårt 
analysverktyg. Det är ett kriterium som bland annat var viktigt för Young och Von 
Seggerns (2001) elever. Grimes och Boening (2001) skriver att rekommendationer till 
en källa gör den mer tillförlitlig, eftersom det innebär att källan då varit granskad av 
någon. Deras elever brydde sig dock inte särskilt mycket om detta. Det var få elever 
som använde webbguider för att få vägledning till olika källor, och bara ett par artiklar 
kom från en databas. Till skillnad från Grimes och Boenings (2001) elever ansåg 
Lubans (1999) elever att det var bra med rekommendationer vid värderandet av källor. 
Hans elever förlitade sig på rekommendationer från lärare eller kompisar. 
 
Våra elever tar hjälp av exempelvis lärare, bibliotekarier eller kompisar när de ska 
bedöma en källa, och ibland blir de även tipsade om olika källor och sökvägar som de 
kan använda sig av. Det innebär att de åtminstone ibland likt Lubans (1999) elever 
förlitar sig på andras rekommendationer. Eleverna vill också att informationen ska vara 
granskad av någon, då de menar att informationen blir mer tillförlitlig om flera tagit del 
av och godkänt innehållet.  
 
Kolstös (2001) elever ansåg att det var ett problem när de skulle bedöma 
tillförlitligheten då forskarna hade olika åsikter om ämnet, men när flera forskare istället 



 51 

var överens blev det ett tecken på att källan var trovärdig, oavsett vilken källan var. 
Tolar Burton och Chadwicks (2000) elever ansåg att det var viktigt att källan stöddes av 
extern expertis, främst av primärdata. Det var dock viktigare för de som använde 
bibliotekskällor, än för de som använde källor på Internet. Alexandersson och Limbergs 
(2004) elever menade att man skulle titta i flera olika källor för att hitta den ”sannaste” 
källan. De uttryckte också att muntliga källor, vilka de inte litade på, behövde bekräftas 
på annat sätt. Så även i deras fall kan man anta att om eleverna hittade flera källor som 
uppgav samma sak, antog eleverna att informationen i de källorna var den mest 
pålitliga.  
 
Våra elever anser att det är av stor betydelse att informationen överrensstämmer med 
flera andra källor. Många elever jämför informationen de finner med flera olika källor 
för att bedöma hur pålitlig den är, och de uppger att de litar på information som 
stämmer överens med andra källor. När de undersöker en text tittar de dessutom på 
vilka källor som författaren har använt sig av, för att stödja den information som står i 
texten. 
 
 

6.2.6 Perspektiv  
 
De flesta av våra elever vill använda sig av objektiv information. De föredrar 
exempelvis uppslagsverk eftersom de anses vara neutrala, och de undviker källor som är 
åsiktspräglade eller skriver information som gagnar de egna ändamålen. När de 
undersöker en källa funderar många därför över vilket syfte författaren hade när denne 
skrev informationen. Även Kolstös (2001) elever var medvetna om att källor kunde vara 
partiska. De funderade över källornas egna intressen i frågan, och de litade inte på 
forskare som arbetade för kraftbolaget eller forskare som bodde nära kraftledningarna. 
Bland Kolstös (2001) elever fanns det några elever som trodde på att det var möjligt att 
hitta neutrala källor, men det fanns också sådana som trodde att det var omöjligt att 
finna helt objektiva källor. 
 
D’Angelos (2001) studenter ifrågasatte regeringssponsrade webbsidor, och funderade 
över om en regering skulle kunna publicera objektiv information om sig själv, eller om 
sidan istället skulle användas som källa för propaganda. Hennes elever reflekterade 
också över att trovärdigheten kunde påverkas av ett lands informationsfrihet. En av våra 
elever funderar också över att den politiska inställningen kan sätta sin prägel på det som 
skrivs. Hon menar att om det exempelvis råder diktatur i ett land blir texterna därifrån 
ofta förskönade. 
 
Flera studier visar att elever föredrar att få olika perspektiv på ämnet. Enochssons 
(2001) elever ansåg att en av Internets fördelar var att man kunde få olika synvinklar på 
ett ämne, istället för att bara lyssna på åsikter från endast en författare. Dessutom 
menade en del av Kolstös (2001) elever att innan de själva drog någon slutsats var det 
bra att lyssna till alla inblandade aktörer. En del av Grimes och Boenings (2001) 
deltagare letade också information från flera synvinklar, när de skrev om ett 
kontroversiellt ämne. 
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Även om de flesta av våra elever menar att informationen bör vara objektivt framställd, 
anser en del att det är bra att använda sig av partiska källor, för att få olika synvinklar på 
ämnet. Flera lyfter fram vikten av att se saker från olika perspektiv innan man eventuellt 
bildar sig en åsikt. Någon menar att det var en brist i hennes eget arbete att 
informationen hon funnit var för ensidig, och inte täckte flera perspektiv. Dessutom tar 
eleverna ofta hjälp av bland annat lärare och föräldrar för att kunna se olika synvinklar 
på ämnet. 
 
 

6.2.7 Form 
 
I forskningen tas det även upp att en del elever värderar sidor efter dess utseende. 
Lorenzens (2001) elever litade mer på snygga och professionella sidor, och mindre på 
sådana som innehöll stavfel eller grammatiska fel. Även Lubans (1999) elever ville att 
sidan skulle se professionell ut. Grimes och Boenings (2001) elever däremot ansåg inte 
att det var viktigt hur sidan var skriven, men det var av viss betydelse för en del av deras 
elever att sidan skulle vara bra organiserad. Det innebär troligen att Grimes och 
Boenings (2001) elever ändå hade ett visst krav på ett professionellt utseende.    
 
Det är mycket viktigt för våra elever att de webbsidor de ska använda verkar vara 
professionella. De vill att texten ska vara välskriven och välformulerad. Eleverna menar 
att ett formellt språk är lättare att ta på allvar än källor som har många stavfel, är skrivna 
i talspråk, använder slanguttryck och svordomar. Genom att titta på språket anser 
eleverna att de kan se om en källa är trovärdig.  
 
 

6.2.8 Relevans  
 
Alexandersson och Limberg (2004) skriver att värdering av information kan ses från 
olika synvinklar. På en extern nivå bedömer man källans äkthet, och på en intern nivå 
tar man reda på om innehållet passar ens syften. Bedömning på den interna nivån kallar 
författarna för relevansbedömning, och det är något som kan spåras i ett par av studierna 
och är därför med i vårt analysverktyg. Enochssons (2001) elever menade att det var bra 
information om det var användbart, och det mest dominanta kriteriet i Hirsh (1999) 
studie var aktualitet för ämnet. Alla hennes elever nämnde att det var avgörande att 
informationen verkligen handlade om den idrottsperson de hade till uppgift att skriva 
om. Användbarhet var enligt en elev i hennes studie ett tecken på kvalitet i 
informationen.  
 
Ämnesrelevans är även avgörande för våra elever, då de lyfter fram att det är viktigt att 
informationen behandlar det ämne de skriver om.  
 
Det är bara två av studierna i den tidigare forskningen som lyfter fram ämnesrelevans 
som ett kriterium när elever ska bedöma information. Vi antar dock att de flesta elever 
anser att det är av vikt att informationen behandlar det som de skriver om. Det anses 
kanske som självklart i de andra studierna att informationen ska handla om ämnet. Vi 
ser ingen anledning att elever skulle värdera källor för ett eget arbete, om det inte var 
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relevant att ta med dem. Det bör vara en av de första sakerna de undersöker när de hittar 
en källa. I vår undersökning nämner många, men inte alla, att det är betydelsefullt att 
informationen handlar om det ämne de skriver om, men även här antar vi att de flesta 
elever ser det som självklart. Att några ändå skriver detta i vår undersökning kan 
naturligtvis bero på att några anser det som ett mycket viktigt kriterium, men det kan 
även bero på att det var en fråga som diskuterades högt i klassrummet.16 Svaret som 
gavs var då att informationen kanske kunde ses som användbar, om den behandlade det 
ämne de skrev om.   
 
 

6.2.9 Intresse  
 
Ytterligare ett kriterium som återfinns i forskningsavsnittet är att informationen ska vara 
intressant. Enochssons (2001) elever ansåg att man skulle hitta det som folk tyckte om, 
och Hirsh (1999) elever menade att informationen skulle vara intressant både för dem 
själva och för kompisarna. 
 
Våra elever uppger inte att de bedömer en källa efter hur intressant den är, men det 
framkommer ändå att intresse är viktigt för dem. När de fritt får välja ett ämne väljer de 
helst utifrån intresse, och många vill att ämnet ska vara roligt att arbeta med. En del 
nämner även att de gärna väljer ett ämne som de känner är aktuellt och är angeläget att 
belysa. Det skulle kunna bero på att de är intresserade av det och är därför mer 
angelägna att lyfta fram det. Dessutom skriver många elever att när de skulle välja ämne 
för den vetenskapliga rapporten kände de till ämnet redan innan, eftersom de var 
intresserade av det. Detta ger oss en anledning att tro att när intresse styr redan vid valet 
av ämne, för det med sig att även de källor som eleverna använder ska vara 
intresseväckande. Eleverna har redan från början gjort ett urval utifrån sitt eget intresse, 
vilket för med sig att de använder källor som tar upp något de tycker är intressant.  
 
 

6.2.10 Kriterier i övrig litteratur 
 
I den övriga litteraturen som vi har tagit upp i litteraturgenomgången finns 
undersökningar över elevers informationsvanor, men det finns också handledningar och 
råd för hur elever ska vara källkritiska. Bland den litteraturen hittar vi en del 
gemensamma kriterier för bedömningar av en källa. Några kriterier har dock endast 
tagits upp i enstaka fall, men våra elever visar en medvetenhet även över något av dessa. 
 

6.2.10.1 Avsändare och avsikt  
 
Precis som i den tidigare forskningen tas upphovet med som ett kriterium för att bedöma 
en källas trovärdighet. De som medverkade i OCLC:s (2002) undersökning uppgav att 
de prioriterade att det skulle vara lätt att se vem som var upphovet till informationen, 
men hos Koopi (2006) uppgav istället endast en tredjedel att de brukade kolla 

                                                 
16 Fråga 13: Hur bedömer du att informationen du finner är användbar, några särskilda kriterier? 



 54 

webbplatsens avsändare. En tredjedel av deras elever tyckte inte det var betydelsefullt 
att veta vem avsändaren var. Hälften av gruppen menade att det var ganska viktigt, och 
endast en sjättedel menade att avsändaren var mycket viktig. 
 
Våra elever anser det mycket betydelsefullt att ta reda på vem upphovsmannen är och 
dennes kunskaper i ämnet. De menar att genom att titta på upphovet kan de bedöma 
trovärdigheten i en källa, och detta är något som även tas upp i de handledningar vi har 
tagit med. Både Kolla källan (2006) och Rask (2000a) menar att det är oerhört viktigt 
att fundera över avsändaren. Dessutom har Leth och Thurén (2000) lagt betydelsen att 
fundera över upphovet under kriteriet trovärdighet. De menar exempelvis att 
författarens utbildning kan ge kunskaper om källan är pålitlig. 
 
Både Kolla källan (2006) och Rask (2000a) betonar även vikten att fundera över 
upphovets syfte med informationen. De menar att det alltid finns en avsikt med källan. 
Detta budskap kan vara antingen dolt eller synligt, och med detta antar vi att de anser att 
alla vill påverka på något sätt. Det kan vara genom att försöka vara neutral och 
informera om olika saker för att påverka elever att lära sig dessa, men det kan också 
vara påverkan för att främja de egna syftena. Leth och Thurén (2000) har kriteriet 
tendens, och där finns denna önskan att påverka omgivningen men de lyfter fram mer 
extrema fall. Genom exempelvis lögn eller utelämnande av fakta moduleras innehållet 
till gagn för den som har intresse i saken. Författarna menar att ett tecken på 
trovärdighet är istället att se om källan verkar objektiv och opartisk.  
 
De flesta av våra elever vill ha neutrala källor, och de undviker källor som är 
åsiktspräglade och som försöker gynna de egna ändamålen. Därför menar de att det är 
oerhört viktigt att fundera över upphovsmannen och dennes syfte med informationen. 
De gånger de ändå använder sig av vinklat material syns en medvetenhet över att ha 
perspektivet i åtanke. Våra elever kan se en fördel med att använda vinklat material, 
bara de får en möjlighet att lyssna på åsikter från olika sidor. Då kan de själva bilda sig 
en uppfattning. 
 

6.2.10.2 Tidsaspekten 
 
De medverkande i OCLC:s (2002) undersökning menade att de ville ha aktuell 
information, och detta är något som även nämns i Kolla källans (2006) handledning. 
Leth och Thurén (2000) menar att på Internet handlar det mycket om att se till att 
sidorna är uppdaterade för att få aktuell information, och som vi tidigare har nämnt är 
detta något som våra elever funderar mycket över. De menar att inaktuell information 
kan ge felaktiga fakta.  
 
Leth och Thurén (2000) utgår ifrån traditionella metoder att handskas källkritiskt med 
källor. Därför innebär deras kriterium tid även att ju längre tid som passerat sedan en 
händelse inträffade, desto osäkrare blir ett vittnes skildring av händelsen, och även Rask 
(2000a) nämner närhet i tid. Leth och Thurén (2000) fortsätter och tar upp kriteriet 
beroende. De menar ändå att ett vittne som skildrar en händelse är säkrare än om 
informationen gått i flera led. Informationen bör komma från ursprungskällan. 
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Våra elever har läst både Historia A och Historia B, och flera av eleverna poängterar att 
de litar på förstahandskällor, eftersom informationen då inte har gått i flera led. En av 
eleverna lyfter dessutom fram att när det gäller något som hände för länge sedan, kan en 
gammal skrift vara mer tillförlitlig än en mer aktuell källa. Detta visar att eleverna har 
förstått både beroendekriteriet, och åtminstone delvis det klassiska kriteriet närhet i tid. 
 
Eleverna uppger att de litar på intervjupersoner och självbiografier. Vid intervjuer är det 
eleverna som pratar med källan, och därför anser de att informationen inte går i mer än 
ett led. När det gäller självbiografierna anser de att eftersom det är en person som 
berättar om sitt eget liv bör detta vara sant. Vad eleverna ännu inte har funderat över, är 
att självbiografier ofta skrivs ner många år efter att författaren upplevde de händelser, 
som denne tar med i boken. Leth och Thurén (2000) poängterar att en persons skildring 
blir osäkrare ju mer tid som går. Dessutom har eleverna ännu inte funderat över att en 
självbiografi skulle kunna vara förskönad. Författaren kanske skulle vilja framställa sig 
på ett bättre sätt, och det har denne möjligheter att göra eftersom författaren skriver om 
sig själv. Det är även möjligt att intervjupersoner skulle kunna förvanska sanningen på 
något sätt, men än så länge har inte våra elever kommit riktigt så långt i sitt källkritiska 
tänkande. Några elever är dock medvetna om att det är möjligt att värdera källor på ett 
ännu bättre sätt än vad de själva gör idag. Detta understryks av en elev som menar att 
det alltid går att bli bättre på att tänka kritiskt. Vi anser dock att våra elever redan nu är 
mycket källkritiska när de ska söka och använda information.  
 

6.2.10.3 Beroende 
 
Leth och Thurén (2000) tar upp att en princip för traditionell källkritik är att inte lita på 
något som inte kan bekräftas i minst två oberoende källor. Detta är något som även 
Kolla Källan (2006) lyfter fram, då Kolla källan anser att elever ska jämföra med vad de 
själva redan vet och även jämföra med andra källor. Även Meola (2004) håller med om 
detta. Han anser att checklistor med kriterier lurar elever att tro att det går att bedöma 
källors pålitlighet, om man följer dessa listor uppifrån och ner. Meola vill lyfta fram 
elevers egna kreativa tänkande och intuition, och ett av sätten att göra detta är att låta 
eleverna bekräfta fakta i flertal olika källor. Ju fler källor som säger samma sak, desto 
större chans att informationen är pålitlig menar Meola.   
 
Koopis (2006) undersökning visar att ett vanligt sätt att kontrollera om informationen är 
pålitlig är att jämföra informationen i olika källor, och även våra elever uppger att de 
brukar värdera informationens trovärdighet genom att titta i flera olika källor. Hittar de 
flera källor som säger samma sak brukar de lita på den informationen.  
 

6.2.10.4 Kulturpåverkan 
 
En av våra elever lyfter fram att texter kan vara skrivna i olika kontexter, och att den 
politiska inställningen kan sätta sin prägel på det som skrivs. Hon tar upp att om det 
råder diktatur i ett land blir texterna därifrån ofta förskönade. Eleven är inne på vad Leth 
och Thurén (2000) kallar för världsbild och kunskapssyn som tendens. De menar att det 
är viktigt att vara medveten om var i världen informationen är skapad, eftersom den 
alltid är påverkad av den världsbild och kunskapssyn som kulturen präglas av.  
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6.2.10.5 En källas autenticitet och egenskaper  
 
Leth och Thuréns (2000) kriterium källans förutsättningar och egenskaper, som gäller 
de begränsningar en källa har, är det ingen av våra elever som har funderat över. Inte 
heller har de nämnt något om Leth och Thuréns kriterium äkthet, angående att en källa 
ska vara det den utger sig för. Vi anser dock att våra elever är mycket källkritiska, 
eftersom de noga funderar över många andra kriterier som exempelvis upphov, 
aktualitet och överrensstämmande med andra källor. Detta gör att det ändå är möjligt att 
de skulle kunna upptäcka om en källa var förfalskad, eftersom det verkar som om de 
granskar sina källor mycket noga.  
 

6.2.10.6 Andra sätt att bedöma en källa 
 
Meola (2004) har en annorlunda strategi när denne vill hjälpa elever att tänka mer 
kritiskt. Han vill inte att elever ska använda sig av checklistor, då han menar att detta 
kan resultera i ett mekaniskt sätt att värdera information. Meola menar att elever 
behöver använda sin egen kreativitet och intuition. Våra elever anser nog att de gör 
detta redan, då de skriver att de får tänka logiskt och själva försöka avgöra om en källa 
är pålitlig. Liksom eleverna i Koopis (2006) undersökning har våra elever upptäckt att 
de inte kan lita på all information på Internet, och dessutom har både Koopis (2006) och 
våra elever upplevt att de fått felaktig information. Meola (2004) anser som vi tidigare 
nämnt att elever bör bekräfta fakta i flera olika källor, men han lyfter även fram vikten 
av att jämföra olika källor med varandra. Då kan elever se att källor har olika täckning 
och djup. Dessutom har de lättare att upptäcka att vissa texter kan innehålla bias eller 
vara kontroversiella. Våra elever använder ett flertal källor i sina rapporter, och i deras 
svar kan vi se att de funderar över olika källors fördelar och nackdelar som exempelvis 
djup, täckning och vinklat material. Genom att de ofta bekräftar fakta med andra källor, 
är detta ytterligare ett tecken på att de får möjlighet att ta del av och jämföra olika källor 
med varandra.     
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6.3 Påverkansfaktorer 
 
I vårt analysverktyg har vi gjort en sammanställning av de i den tidigare forskningen 
förekommande faktorerna, som påverkar elevers val och bortval av information 
(frågeställning 3). I den här temagruppen blev vi tvungna att lägga till ytterligare en 
kategori under analysen gång, eftersom vi upptäckte en ny typ av påverkansfaktor i 
resultatet. 
 
 

6.3.1 Tillgänglighet 
 
I forskningsavsnittet förekommer flera faktorer som spelar in, när elever ska bestämma 
vilket material som är relevant för deras skoluppgifter. Tillgänglighet var något som 
elever i flera studier ansåg var viktigt i sökandet efter material (se ex. Young & Von 
Seggern 2001; Hirsh 1999).  
 
En av Large och Beheshtis (2000) identifierade grupper menade att de föredrog webben 
betydligt mer än tryckta källor, som exempelvis böcker. Anledningen till detta var att de 
ansåg att det fanns mer lättillgänglig information på webben än i böckerna. Grimes och 
Boenings (2001) elever nämnde också att Internet var bra för det var lätt att hitta mer 
information där, jämfört med böcker och tidskrifter. Enochssons (2001) elever var 
positiva till Internet eftersom det gick lättare, medan Hirsh (1999) elever ibland blev 
frustrerade och valde bort material på Internet, då det var svårtillgängligt på grund av 
tekniska problem. Detta tyder på att tillgänglighet även spelade stor roll hos både 
Enochssons (2001) och Hirsh (1999) elever.  
 
Tolar Burton och Chadwicks (2000) elever visade tydligt att tillgänglighet spelade en 
stor roll vid val av material. Deras elever ansåg dels att källan skulle vara lätt att finna, 
men den skulle också vara tillgänglig i form av att den skulle gå att nå.  
 
Tillgänglighet har även betydelse för våra elever. På frågan om de har hittat tillräckligt 
med information till sin rapport tycker de flesta att de har det. Vad flera av dem nämner 
som skäl till detta är att informationen helt enkelt räcker till i omfattning, och några 
specificerar detta och skriver att det var lätt att hitta information.  
 
Bland de elever som inte tycker att de hittat tillräckligt med information, anser några att 
det fanns för lite konkret information eller för få källor om ämnet. Någon elev menar 
istället att det fanns information om ämnet men anser sig ha haft en för svår 
frågeställning, vilket försvårade möjligheten att få fram tillräckligt med information. 
Båda dessa exempel tyder på att tillgänglighet för eleverna har betydelse. Det första 
exemplet visar att det var svårt att finna och nå tillräckligt med källor, och det andra 
exemplet visar istället att elevens egen frågeformulering gjorde det svårt att finna den 
information som behövdes. 
 
Förutom att källan skulle vara lätt att finna och lätt att nå, menade Tolar Burton och 
Chadwicks (2000) elever att den dessutom skulle vara lätt att förstå. När det gäller att 
informationen ska vara tillgänglig för den enskilde eleven och dennes förståelse, har det 
varit svårt att särskilja på tillgänglighet som ett kriterium och tillgänglighet som en 
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påverkande faktor. Dessa glider in i varandra och det är svårt för oss att göra åtskillnad. 
Vi anser att det handlar om att försöka göra en åtskillnad på medvetenhetsgrad hos 
eleverna. När elever bedömer information efter kriteriet tillgänglighet handlar det om ett 
medvetet val i bedömning av enskilda källor. Men eleverna är inte alltid helt klara över 
att det är den egna förståelsen som gör att de väljer bort en källa, och då handlar det 
istället om tillgänglighet som en påverkande faktor.  
 
Flera av Kolstös (2001) elever använde förståelsegrund för vilken information de valde, 
då de menade att de litade på ny forskning som var förståelig och rimlig. Alexanderson 
och Limberg (2004) anser också att det är viktigt att förstå informationen, då deras 
elever valde bort stora textmassor och texter som var svårlästa för dem. Våra elever 
verkar dock inte bli avskräckta av stora textmassor, för de skriver att även om det beror 
på uppgiften föredrar de, om de måste välja, mycket text och lite bilder.  
 
Hirsh (1999) kunde se att hennes elever sökte exakta motsvarigheter till vad de förstått 
att ämnet handlade om, och lyckades de inte med det avfärdade de informationen. 
Härigenom kunde de missa relevant information som de inte klarade att identifiera. De 
kom till korta exempelvis när textnivån var för svår eller något missvisande. Här finns 
ett tydligt exempel på den omedvetenhet över den egna oförmågan att förstå 
informationen, som vi har nämnt ovan. När det gäller tillgänglighet anser vi också att 
graden av omedvetenhet inte alltid behöver vara lika tydlig, för att det ska vara en faktor 
och inte ett kriterium. Vi menar att det kanske i vissa fall kan vara både en faktor och ett 
kriterium samtidigt.  
 
Någon av Hirsh (1999) elever nämnde också att språket hade betydelse, och menade att 
informationen skulle vara på engelska [modersmålet, vår anm.]. Även några av 
Enochssons (2005) elever poängterade att det var viktigt att kunna språket när de skulle 
söka, vilket visar att även för dem var tillgänglighet viktigt i fråga om att förstå det man 
söker.  
 
Att språket haft betydelse för eleverna i studierna är tydligt, och det är också något som 
våra elever fäster vikt vid. De väljer bort källor som är högtravande, använder ett 
gammalt besvärligt fackspråk, eller överhuvudtaget är skrivna på gammaldags svenska. 
Det kan ha att göra med att de finner exempelvis fackspråk för svårt att förstå. 
Dessutom påpekar en elev att det kan vara ansträngande att läsa långa texter på 
engelska, vilket vi antar har att göra med elevens förståelse för språket. Långa texter på 
engelska blir svårtillgängliga för eleven, då denne inte hanterar det engelska språket lika 
väl som det svenska. 
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6.3.2 Tid 
 
En annan faktor som återkommer i den tidigare forskningen är tid, och att bristen på den 
påverkar eleverna i deras arbete. Vissa av Enochssons (2005) elever uttryckte att de 
visste att kritiskt tänkande var viktigt, men att tidsaspekten kunde göra att de ignorerade 
det. I stället för att söka egen information kunde det istället vara bättre att läsa de böcker 
som läraren föreslog. I en annan studie av Enochsson (2001) valde eleverna istället 
Internet, eftersom de ansåg att det gick snabbare än att välja andra källor. De flesta av 
Lorenzens (2001) elever använde både bibliotek och Internet när de sökte information, 
men några få använde sig enbart av Internet vilket ibland berodde på tidsbrist. 
 
Young och Von Seggerns (2001) deltagare talade om effektivitet, lättvindighet och 
bekvämlighet, vilket visade att tiden spelade den största rollen för dem i valet av 
information. Om det gick fortare valde eleverna ofta bekvämligheten framför kvalitén. 
Hirsh (1999) såg också att några av hennes elever valde material som var snabbt 
tillgängligt för att uppfylla uppgiften, och Lubans (1999) elever uppgav att de alltmer 
använde sig av Internet, delvis på grund av att det hjälpte dem spara tid. Dessutom 
kunde Alexandersson och Limberg (2004) se att tidspress gav ett dåligt resultat.  
 
Vi har sett att våra elever reflekterar en del över tidsaspekten. På frågan om de har hittat 
tillräckligt med information till sina rapporter understryker en elev att det alltid går att 
gräva djupare i sitt sökande efter information, men att informationssökningsprocessen 
då kan ta betydligt längre tid. Den likhet som finns mellan vad studierna säger, och det 
som ovan nämns av våra elever är att det är värdefullt att spara tid.  
 
Men det framkommer också en annan aspekt hos våra elever, som handlar om vikten av 
arbetets trovärdighet. De menar att det är värt att lägga ner tid på att tänka kritiskt, då 
det annars kan resultera i oanvändbara källor. Här finns istället tankar om att tid är en 
investering, vilket genererar kvalité. 
 
Våra elever uppger att de får en hel del hjälp utav olika personer som bland annat lärare, 
föräldrar och bibliotekarier. Den hjälp de får kan bestå av olika saker, men det handlar 
till exempel om att få tips om olika sökvägar och källor men också att bedöma källor. 
En möjlig anledning till detta skulle kunna vara att eleverna söker stöttning och hjälp i 
dessa spörsmål för att spara tid, liknande det tillvägagångssätt vissa av Enochssons 
(2005) elever hade. En del av hennes elever valde hellre att läsa de böcker som läraren 
föreslog, istället för att söka egen information. Våra elever är ute efter pålitliga källor, 
och när de får tips om tillförlitliga källor av andra blir dessa källor lättillgängliga, och 
därmed sparar eleverna tid. 
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6.3.3 Intresse 
 
Som vi redan tagit upp kan intresse vara ett kriterium när elever ska bedöma om 
informationen i en källa är användbar. Men forskningen visar att intresse även kan vara 
en påverkansfaktor. Det är betydelsefullt om eleverna har ett intresse för ämnet de 
arbetar med. I det senare fallet handlar det alltså om arbetet i sin helhet, och inte om 
bedömning av enskilda källor. 
 
Alexandersson och Limberg (2004) menar att om eleverna gjorde ett medvetet val när 
de skulle välja ämne, och om de dessutom var intresserade av ämnet gav det ett bättre 
resultat. Ett medvetet val talar Alexandersson och Limberg om, men det är inte alltid så 
att eleverna har friheten att välja. Dock är våra elever fria att själva välja ämne till det 
projektarbete de ska arbeta med under tredje årskursen på gymnasiet. De starkaste 
skälen som våra elever nämner rör sig om intresse, och att ämnet ska bli roligt eller kul 
att arbeta med. Ett annat skäl som många elever också påpekar är att ämnet för dem 
känns viktigt och aktuellt att belysa. Att de tycker att ämnet är viktigt och aktuellt att 
belysa för andra, skulle också kunna ha med elevens eget starka intresse för just den 
frågan. Våra elever verkar därför inte välja ämne med tanken om att det ska ge ett högt 
betyg, så som Alexandersson och Limbergs (2004) elever ofta gjorde. Utan våra elever 
uttrycker att de helst väljer ämne utifrån det som de själva anser vara intressant. 
 
Enochsson (2005) menar att sökprocessen blir lättare för eleverna om de är intresserade 
av det ämne de söker information om, och i Enochssons (2001) andra studie betonade 
eleverna själva att intresse spelade roll. I frågan vad våra elever tycker är viktigt för att 
projektarbetet i sin helhet ska bli bra, menar de flesta att det finns goda förutsättningar 
om de har intresse för ämnet. Några uttrycker också vikten av att välja något de gillar, 
tycker är kul eller känner sig tillfredsställda med, och alla dessa motiveringar borde ha 
sitt ursprung i ett intresse för ämnet hos eleven.  
 
 

6.3.4 Förkunskaper 
 
Ännu en faktor som kan spela roll vid val eller bortval av information är förkunskaper. I 
Enochssons studier framkommer betydelsen av förkunskaper. Vissa elever betonade att 
förkunskaper inom ämnet spelade roll (2001), medan andra specificerade detta och 
menade att förkunskaper krävdes för att kunna bedöma om en källa var trovärdig 
(2005). Även en del av Kolstös (2001) elever menade att informationen var tvungen att 
överrensstämma med deras tidigare kunskaper, för att den skulle anses som trovärdig. 
Det visar att även hos hans elever var förkunskaper av betydelse. Utan dessa skulle 
Kolstös elever inte kunna bedöma hur pålitlig en källa var. Enochssons elever menade 
att förkunskaper även kunde gälla källorna och inte enbart dess innehåll, då en av 
eleverna exempelvis nämnde att det var bra om man kunde landskoder (2001). 
Ytterligare elever menade att förkunskap var bra att ha i fråga om olika sökvägar och 
sökmotorer (2005). Alexandersson och Limberg (2004) såg i sin studie att det var 
viktigt med förkunskaper när det gällde att bedöma en källa. Hirsh (1999) ser också 
förkunskaper som betydelsefullt, då hon kunde notera att hennes elever blev mer 
selektiva i urvalet av information efter att de lärt sig mer om ämnet. 
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När det gällde våra elevers rapportskrivande ställde vi frågan om de kände till något om 
ämnet innan de skrev om det. Det framkommer att de flesta kände till något men i 
varierande grad. Det visar sig att förkunskaper är tätt relaterat till elevens eget intresse, 
då de flesta menar att anledningen till att de kände till något om ämnet innan de skrev 
om det, var just intresset för ämnet. Precis som i forskningsavsnittet när det gällde 
förkunskaper, är det några av våra elever som lyfter fram att det ofta krävs en del 
förkunskaper för att kunna bedöma en källas tillförlitlighet. 
 
 

6.3.5 Mål 
 
En sista påverkansfaktor som vi sett i den tidigare forskningen har med mål att göra. I 
båda sina studier tar Enochsson (2005, 2001) upp att eleverna ansåg att det underlättade 
att ha ett mål med sitt arbete.  
 
Bland våra elever framkommer det som viktigt hos några. De nämner det i ordalag att 
det är viktigt med idé- och målformulering, och de menar att det behövs en planering. 
 
 

6.3.6 Gruppsamverkan 
 
En påverkansfaktor som våra elever tar upp, men som inte nämns i forskningen, är att 
det är betydelsefullt med ett gott samarbete vid ett grupparbete. Våra elever nämner 
detta i samband med frågan om vad som krävs för att projektarbetet ska utföras med ett 
gott resultat. Eleverna anser att det är av stor betydelse för arbetet att det finns en god 
kommunikation inom gruppen. Arbetet måste ske tillsammans och gemensamt, och 
deltagarna bör vara överens. Anledningen till att våra elever nämner detta skulle kunna 
vara att grupparbetet sker under mycket lång tid. De ska arbeta med projektarbetet under 
hela det tredje läsåret. Våra elever kanske därför anser att det är viktigt att samarbetet 
fungerar under hela denna tid. För våra elever kan det vara nödvändigt att gruppen är 
samspelt, så att stök i gruppen inte tar för lång tid. Har medlemmarna i gruppen olika 
mål och intresse blir resultatet också sämre, eftersom det exempelvis kan bli bråk om 
arbetsfördelningen.  
 
 
 
6.4 Kritiskt tänkande 
 
I flera av studierna och i den övriga litteraturen finns beröringspunkter med vad vi fått 
fram i vårt eget material, och som inte ingår i våra tre frågeställningar. Det vi funnit i 
vårt eget material valde vi att placera i en fjärde temagrupp i resultatet. Under denna 
rubrik gör vi en liknande uppställning som vi tidigare gjort med frågeställningarna, med 
skillnaden att vi inte här har någon temagrupp förankrat i analysverktyget att utgå ifrån. 
Vi väljer här att dela upp temagruppen i två underkategorier, då de berör snarlika men 
inte exakt lika områden. I detta avsnitt särskiljer vi inte heller mellan forskning och 
övrig litteratur. Istället använder vi dessa samtidigt när vi gör ett jämförande med vad 
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våra elever har svarat i vårt frågeformulär, och vad klasslärarna nämnde vid vår 
intervju, mot det vi har tagit upp i hela litteraturgenomgången. 
 
 

6.4.1 Undervisning i källkritik  
 
Några studier menar att det är möjligt att träna upp det källkritiska tänkandet. I båda 
sina studier skriver Enochsson (2005, 2001) att de barn som hade en förståelse över hur 
Internet var uppbyggt, reflekterade mer över trovärdigheten på Internet. Därför menar 
Enochsson (2005) att de som använde datorn ofta fick en bättre förståelse för tekniken, 
och de reflekterade därför mer över Internet än andra som inte hade samma förståelse. 
D’Angelos (2001) elever förstod bättre värdet av att använda olika typer av källor i sina 
arbeten, och de förbättrade kvalitén på sina uppsatser när de hade gjort övningar i 
källanalys. Svedberg (2001) nämner i sin studie att när det fördes diskussioner om 
källkritik reflekterade även hans elever delvis över informationen. Svedberg lyfter fram 
att elever behöver träna sig mer på att reflektera, jämföra och kritiskt granska 
information. Övningar i källkritik borde därför vara en naturlig del av den vardagliga 
undervisningen. Dessa övningar bör eleverna dessutom börja med så tidigt som möjligt 
anser författaren. Detta är en åsikt som även Dahlgren och Gustavsson (2000) håller 
med om, då de skriver att skolan har en viktig uppgift att undervisa i källkritik.   
 
Betydelsen av att öva upp det källkritiska tänkandet märks även i den övriga litteraturen. 
Rask (2000b) menar att det är viktigt för svenska ungdomar att lära sig granska 
värderingar, och Skolverket har startat Kolla källan för att underlätta för lärare, elever 
och skolbibliotekarier i dagens Internetsamhälle (Holmqvist 2001). Genom att det finns 
gratis studiematerial på Kolla källan lyfter de bland annat fram vikten av att elever ska 
få möjlighet att öva sig i källkritik (Kolla källan 2006).  
 
Dessutom anser Meola (2004) att elever behöver lära sig att jämföra källor med 
varandra, och bekräfta fakta i ett flertal olika källor. Han är emot checklistor med 
källkritiska kriterier och menar att för att bli källkritisk krävs kreativitet, tolkning, 
erfarenhet och övning. 
 
Litteraturen visar alltså att det är betydelsefullt att få öva när man ska lära sig 
källkritiskt tänkande, men enligt Koopis (2006) undersökning ansåg hälften av eleverna 
att de aldrig hade fått guidning i källkritisk granskning. Dessutom menade hälften av 
eleverna att skolan inte gav tillräckligt med hjälp. Våra elever anser att de har fått hjälp 
att bedöma källor, och att de fått tips om olika sökvägar av bland annat bibliotekarier 
och lärare. Dessutom har eleverna fått en del träning i källkritiskt tänkande under sin 
gymnasietid. De har läst både Historia A och Historia B, och i detta ämne har de 
traditionella källkritiska kriterierna funnits med sedan lång tid.17 Därför fick eleverna ta 
del av ett helt avsnitt om källkritik när de började läsa Historia B. I ämnet Svenska C 
fick eleverna undervisning i hur de skulle redovisa sina källor, och det fördes 
diskussioner om plagiat (Klasslärare 2006).  
 

                                                 
17 Se avsnitt 2.3 om Leth och Thurén 2000 s. 20 
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Lärarna verkar ha lyft fram vikten av att ha ett källkritiskt förhållningssätt, då eleverna 
själva uppger att de framför allt har lärt sig kritiskt tänkande genom skolan i ämnena 
svenska och historia. Eleverna berättar om genomgångarna inför den vetenskapliga 
rapporten, och de menar att skolan trycker på vikten av att vara kritisk. Men eleverna 
anser också att de har lärt sig källkritiskt tänkande på egen hand. De är tvungna att 
själva kritiskt granska information när de gör arbeten i skolan. Det ger dem övning i 
kritiskt tänkande. Flera elever har då upptäckt att alla källor inte skildrar allt korrekt, 
och därför är kritiskt tänkande något som kommer med åren anser eleverna. 
 
De elever som är med i vår studie använder sig inte av elevarbeten, vilket 
Alexandersson och Limbergs (2004) elever ansåg vara tillåtet bara de förändrade texten 
lite. En av våra elever skriver att hon hellre söker upp de källor som den som skrev 
arbetet har använt sig av. Att våra elever inte vill använda sig av elevarbeten beror dock 
inte enbart på att de inte vill plagiera. Ytterligare en anledning till att de undviker 
elevarbeten är att eleverna anser dem opålitliga. Våra elever är mycket studiemotiverade 
och vill därför troligen själva färdigställa sina arbeten, och då vill de använda sig av 
tillförlitliga källor.  
 
När skolan ställer krav på eleverna att tänka kritiskt menar Eklöf (2003) att eleverna 
intar en rituell medvetenhet. Ett utövande av denna kan medföra att eleverna börjar 
använda källkritik på ett naturligt sätt i sitt skolarbete. När det händer har eleverna nått 
den högsta nivån som är utövande medvetenhet. I ett delavsnitt i den vetenskapliga 
rapporten som våra elever gjorde, hade de även i uppgift att diskutera sina källor och 
motivera varför de var användbara (Klasslärare 2006). Detta tvingade dem att inta den 
rituella medvetenhet som Eklöf (2003) talar om. Många elever verkar dessutom fundera 
mycket över trovärdigheten, när de ska bedöma om en källa kan användas till det egna 
arbetet. Det innebär att många av dem troligen har nått Eklöfs (2003) nivå utövande 
medvetenhet. Detta är dock något som vi inte kan uttala oss säkert om, eftersom även vi 
tvingade dem att tänka på källkritiska aspekter när de fyllde i vårt frågeformulär. Hade 
vi istället varit med under arbetets gång, hade lärarnas krav på ett källkritiskt 
förhållningssätt ändå påverkat hur de resonerade när de värderade information. 
Dessutom hade då även vår egen närvaro påverkat eleverna i deras tänkande. 
Klasslärarna (2006) berättade dessutom att de själva opponerade på elevernas uppsatser, 
och de gick bland annat igenom källval och formalia. Detta blev ett konkret 
tillvägagångssätt, vilket troligen medförde att eleverna fick en ännu större medvetenhet 
över de källor de hade valt för sin uppsats. Lärarna gav dem också möjlighet att 
förbättra uppsatsen efter opponeringen men innan den betygsattes. Lärarna anser att 
eleverna är mycket ambitiösa, och därför är det troligt att de tog tillvara möjligheten att 
förbättra sin uppsats då detta var en chans att höja betyget. Det innebär att de sannolikt 
funderade över det lärarna nämnde om deras källor en extra gång.  
 
När klasslärarna lyfter fram och diskuterar de källor som eleverna använder, arbetar 
lärarna ungefär på det sätt som Meola (2004) vill. Han anser att lärare bör bli hårdare 
med att kräva att eleverna inte använder sig av osäkra källor. Så länge som lärarna 
godkänner dessa, kommer eleverna annars fortsätta att välja lättåtkomliga men 
tvivelaktiga källor. Genom att klasslärarna lyfter fram källor och diskuterar deras 
fördelar och nackdelar ökar elevernas medvetenhet över osäkra källor. Eleverna har en 
insikt över att exempelvis Wikipedia kan vara en osäker källa, och detta är en källa som 
har lyfts fram av lärarna när de hade genomgångar inför uppsatsskrivandet. En av 
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lärarna ansåg dock att Wikipedia var en bra webbsida, bara man var medveten om dess 
brister (Klasslärare 2006).  
 
Wikipedia är en källa som många av våra elever anser vara osäker, men en elev anser 
dock att Wikipedia är en säker källa. Detta resonemang åt båda hållen kan bero på att 
källan var uppe till diskussion på lektionstid. Wikipedias brister påpekades, vilket kan 
ha medfört att många anser den vara opålitlig. Den eleven som istället litade på 
Wikipedia kan istället ha tagit till sig lärarens åsikt, om att Wikipedia är en bra källa 
bara man är medveten om dess brister, och därför kan eleven ha skrivit med Wikipedia 
som en säker källa. 
 
 

6.4.2 Källkritik på olika nivåer 
 

När det gäller nivån på elevers kapacitet att bedöma relevans och tänka källkritiskt, 
menar man i flera studier att elever gör detta på en alltför låg nivå. Eklöf (2003) menar 
att hans elever inte var speciellt källkritiska, och de visste inte hur de skulle kontrollera 
en webbsida. Dahlgren och Gustavsson (2000) såg att elever blev bättre i källkritiskt 
tänkande med åren, men författarna anser ändå att deras grundskolelever inte var 
särskilt källkritiska. Detta är något Large och Beheshti (2000) också anser gäller deras 
elever, vilka pratade mer i generella termer när det gällde att ifrågasätta källor, istället 
för att koppla det till sitt eget material. I Svedbergs (2001) studie saknade eleverna 
definitivt ett kritiskt förhållningssätt, då de helt avstod från att kontrollera eller jämföra 
informationen de fann. Likaså Hirsh (1999) nämner att hennes elever avstod från att 
kontrollera sin information, utan de litade på den information de hittade och ifrågasatte 
inte källorna. 
 
Det fanns ändå elever i studierna som gjorde försök att värdera källor, men författarna 
anser att eleverna inte klarade av detta mer än på en mycket enkel nivå (Alexandersson 
& Limberg 2004; Grimes & Boening 2001). Likaså Kolstö (2001) menar att hans elever 
endast klarade av att göra ytliga bedömningar, när de försökte göra åtskillnad mellan 
oeniga forskare. Han anser dock att de allra flesta som deltog i studien ändå försökt att 
göra självständiga värderingar, när de upptäckt att det funnits flera motstridiga åsikter 
om ämnet. 
 
I motsats till de studier som visat att elever har bristande kunskaper eller inga alls, vad 
gäller att kritiskt granska information, menar istället Lubans (1999) att många av hans 
elever var duktiga på detta. Likaså Enochsson (2001) anser att hennes elever alltid 
granskade sina källor, men att deras uttryck för vad som var bra information ibland 
skilde sig från de vuxnas. Författaren konstaterar också att de elever som reflekterade 
över Internets uppbyggnad hade ett kritiskt förhållningssätt. Det förde med sig att de 
reflekterade mer över trovärdigheten hos Internetsidor, än de som inte hade samma 
insikt i hur Internet fungerade. 
 
Till skillnad från de studier där eleverna inte alls visat sig särskilt källkritiska, ser vi att 
våra elever definitivt värderar och kritiskt granskar den information de finner. Våra 
elever anser att det är mycket viktigt att vara källkritisk, och de uppger att de själva 
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brukar vara det när de söker information. De menar att det är betydelsefullt att den 
informationen de använder ska vara korrekt.  
 
Eleverna undersöker framför allt om källan verkar seriös och trovärdig när de ska 
bedöma om den är tillförlitlig. Det gör de bland annat genom att använda sina 
kunskaper om upphovsmannen. De vill veta bakgrund, kunskap i ämnet och utbildning 
hos den som skrev informationen, men de funderar också över vilket syfte 
upphovsmannen hade när denne skrev texten. Våra elever visar också medvetenhet om 
tidsaspekten när de resonerar om en källas användbarhet. Andra aspekter som våra 
elever fäster vikt vid är att källan ska ha ett bra rykte. Det är dessutom av stor betydelse 
för eleverna att informationen överrensstämmer med flera andra källor. Våra elever 
lyfter i sina funderingar runt källkritisk granskning fram ett antal olika viktiga variabler, 
så vi upplever inte att våra elever håller sig till den enkla nivå, som exempelvis 
Alexandersson och Limberg (2004) menar att deras elever gjorde. Vi anser att de flesta 
istället tangerar vad Lubans (1999) säger, att de flesta elever är mycket duktiga på att 
kritiskt granska information.  
 
När det gäller elevernas egna åsikter om vilken informationskompetens de har, visar 
många studier att eleverna anser att den är god. Eleverna i Dahlgren och Gustavssons 
(2000) undersökning trodde starkt på sin egen förmåga att värdera vad som var sant 
respektive falskt på Internet. Alexandersson och Limbergs (2004) elever ansåg sig 
duktigare än de egentligen var, och de blandade ihop datorkunskap med 
informationssökningskompetens, medan Grimes och Boenings (2001) elever uttryckte 
att de var nöjda med sitt eget arbete när det gällde relevans och kvalité. Svedbergs 
(2001) elever ansåg att de hade tolkat innehållet i informationen de använt, och de 
menade dessutom att de hade granskat och värderat all information. De elever som 
ingick i OCLC:s (2002) undersökning ansåg också att de behärskade källkritik, och de 
menade att de kunde hitta den information de behövde.  
 
Endast i Lorenzens (2001) studie var eleverna medvetna om sina egna bristande 
kunskaper i källkritiskt tänkande. Eleverna menade också att de inte tidigare hade 
funderat särskilt mycket över hur de skulle kunna avgöra kvalitén på en Internetsida. 
 
Våra elever följer eleverna i studierna på det sättet att våra elever också anser sig ha god 
informationskompetens. Vi anser att eleverna har rätt i detta och tycker inte att 
Alexandersson och Limbergs (2004) studie, där eleverna ansåg sig duktigare än de var, 
stämmer med våra elever. Det finns dock en och annan elev som själva uttrycker att de 
inte alltid är källkritiska, där en elev menar att hon inte alltid orkar. En annan elev 
stämmer dessutom överens med vad Lorenzen (2001) sett i sin studie, då vår elev menar 
att hon inte är särskilt källkritisk för att hon inte har lärt sig tillräckligt, och hon är alltså 
medveten om sin egen bristande kunskap.   
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7. Slutsatser 
 
Syftet med vår magisteruppsats var att ta reda på hur gymnasieelever tänkte när de 
självständigt skulle värdera material till ett skolarbete. För att undersöka detta tog vi 
reda på vilka källor de använde sig av, och vilka anledningar de hade för att använda 
dessa källor. Dessutom undersökte vi vilka kriterier eleverna använde sig av när de 
skulle bedöma om en källa var användbar, och om det fanns några andra faktorer som 
kunde påverka vid elevernas val av material. I detta kapitel besvarar vi 
frågeställningarna i tur och ordning, och därefter tar vi upp sådant som kommit fram 
och som går utöver våra frågeställningar. 
 
 
 
7.1 Val av källor och varför  
 
I forskningsavsnittet är Internet den mest valda källan, men vissa elever såg ändå 
fördelar med andra källor. I vår undersökning anser eleverna att Internet inte är lika 
pålitligt som böcker, men trots detta använder de flesta ändå Internet för att det finns 
mer aktuell information där, och för att Internet är enkelt och lättåtkomligt. Dessa tre 
skäl överrensstämmer med den tidigare forskningen. Ett annat starkt skäl i forskningen 
som vi anser att våra elever också tangerar är att det sparar tid, genom att det enkla och 
lättåtkomliga i sig kan spara tid. Forskningsavsnittet tar också upp skäl till val av 
Internet som att det fanns mycket information, det gav fler källor och synvinklar, och 
det gjorde dessutom skolarbetet roligare. Förutom det sistnämnda skälet ses dessa 
motiveringar också som viktiga i vår undersökning, men de är inte kopplade specifikt 
till Internet. 
 
Våra elever uttrycker skepsis och misstänksamhet mot Internet, men då de ändå väljer 
det tyder det på att det har något att erbjuda. Några elever börjar i den säkrare källan 
böcker för att sedan bygga vidare genom Internet. Eleverna anger att de har svårt att 
undvika Internet, men de har en hög medvetenhet om dess osäkerhet, och de har flera 
strategier för att undvika vad de kallar ”oseriösa” sidor.  
 
När det gäller den källa elever helst väljer överensstämmer inte forskningsavsnittet med 
vår undersökning, eftersom eleverna i forskningslitteraturen helst använde Internet, 
medan våra elever uttrycker störst förtroende för litteratur i någon form. De väljer gärna 
böcker och uppslagsverk med anledning av att de känns mest pålitliga. Det kommer sig 
av författarnas ämneskännedom och att källorna är faktagranskade. Våra elever menar 
också att böcker erbjuder djupgående fakta och att det finns mycket information på en 
och samma plats, och dessa tre anledningar till val av Internet finns med i den tidigare 
forskningen. Precis som i forskningen särskiljer eleverna också uppslagsverk från 
böcker, och de menar att där finns både korrekt och objektiv information. Våra elever 
specificerar ytterligare med att uppslagsverk publicerade online också innehåller aktuell 
information. 
 
Att källan är aktuell är inte något som kopplas till varken uppslagsverk eller böcker i 
den tidigare forskningen. I forskningen framkom istället skäl som att mer exakt 
information fanns i böcker och att de blev uppmanade till bokanvändning av 
pedagogerna, men detta nämner inte våra elever. 
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Vid sidan av böcker som tryckta källor väljer våra elever även seriösa artiklar som anses 
vara tillförlitliga. Våra elever visar medvetenhet över att innehållet i olika 
tidskrifter/dagstidningar har olika dignitet, då de för resonemang om mer ytligt och 
åsiktspräglat innehåll i exempelvis Aftonbladet.  
 
I forskningsavsnittet valdes vetenskapliga artiklar för deras djup och 
dagstidningsartiklar för aktuell information. Här samstämmer inte den tidigare 
forskningen med vår undersökning, men det finns en medvetenhet i båda om skillnader 
mellan olika typer av artiklar och deras innehåll. Våra elever nämner också 
forskningsrapporter och avhandlingar för deras tillförlitlighet. De kan tangera 
forskningens valda källa vetenskapliga artiklar, om man kopplar ett resonemang om 
vetenskaplighet och dess mer pålitliga värde till våra elevers resonemang om 
tillförlitlighet.  
 
I vår undersökning framkommer att våra elever också väljer förstahandskällor. De anses 
tillförlitliga och oförvanskade, då informationen inte har gått i flera led. De nämner 
även självbiografier och intervjupersoner som pålitliga, om de har säkra kopplingar till 
ämnet. Denna typ av källa ingår inte i vårt analysredskap, men i en av studierna fanns 
skepsis mot muntliga källor, och eleverna i den studien ville ha sådan information 
bekräftad. Våra elever talar vid flera tillfällen om vikten av att jämföra källor, men de 
nämner det inte specifikt till någon typ av källa, utan det kan gälla vilken källa som 
helst.  
 
 
 
7.2 Kriterier 
 
De kriterier som finns med i vårt analysredskap är också kriterier som våra elever anser 
vara av betydelse. Ibland skiljer sig dock åsikterna åt inom forskningsavsnittet angående 
kriteriets viktighetsgrad. 
 
Våra elever menar att upphovet till informationen är mycket viktig, och de litar mer på 
auktoritativa källor än på privatpersoner. De undersöker både bakgrund och utbildning 
hos den som skrev texten, och dessutom funderar de över syftet med informationen. 
Ytterligare en anledning till att undersöka upphovet är för att ta reda på om det är 
värdefullt att leta efter fler källor av samma författare. I forskningsavsnittet finns det 
åsikter åt båda hållen. En del ansåg att det var mycket viktigt med upphovet och dennes 
auktoritet, medan några sällan funderade över auktoriteten. Några ansåg att det var 
viktigt endast ibland beroende på vad det gällde, och några funderade endast över 
upphovet för att kunna ge rätt källhänvisningar. 
 
Att informationen ska vara aktuell är mycket viktigt i den tidigare forskningen, då 
många har visat att de föredrar aktuella källor. För våra elever är det också viktigt med 
aktuella källor, eftersom de menar att aktuella källor är mer tillförlitliga på grund av att 
dagens information förändrar sig mycket fort. De menar att gammal information kan 
sakna delar eller innehålla felaktigheter, som man senare har kommit fram till. Det är 
därför angeläget att fundera över tidsaspekten när det gäller politik, forskning eller 
samhällsfrågor. Några elever menar dock att det inte är viktigt om det gäller historiska 
händelser. Våra elever lyfter också fram en annan aspekt när det gäller tiden. De har läst 
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historia i skolan och tagit del av traditionella tillvägagångssätt inom 
historievetenskapen. Eleverna menar därför att en gammal skrift kan vara säkrare än en 
mer aktuell källa, om det handlar om något som hände för länge sedan. Information bör 
inte gå i flera led eftersom den då kan bli förvanskad. 
 
Utförlighet är också ett kriterium som finns med bland våra elever. Eleverna söker efter 
information ända tills de har fått ihop tillräckligt, eftersom de anser att det är mycket 
viktigt med faktarikedom. De menar att det är betydelsefullt att få bredd, perspektiv, 
översikt och/eller djup i informationen. Detta överrensstämmer till stor del med 
forskningen där eleverna bland annat talade om stor mängd, djupgående, uttömmande 
och detaljrik.  
 
Ett annat kriterium i forskningsavsnittet är tillgänglighet. Informationen ska vara lätt att 
finna, vilket också är ett betydelsefullt kriterium för våra elever. Dessutom ska 
informationen vara lätt att förstå enligt både tidigare forskning och våra elever. Att 
källan ska vara lätt att förstå handlar om en inre tillgänglighet. Källan ska vara lätt att 
förstå för den individuelle eleven. Eleverna väljer bort källor som är skrivna på ett 
besvärligt språk som de har svårt att ta till sig, och som därigenom blir svårtillgängliga 
för den enskilde eleven.  
 
Våra elever har även med tillförlitlighet som ett kriterium. De anser att en källa blir mer 
pålitlig om den har blivit rekommenderad eller granskad av någon. Eleverna förlitar sig 
på rekommendationer från exempelvis lärare, bibliotekarier eller kompisar. I 
forskningsavsnittet finns det skilda åsikter när det gäller rekommendationer. En del 
förlitade sig på sådana, medan andra inte ansåg att det var av betydelse. Fast enligt både 
tidigare forskning och våra elever blir informationen mer tillförlitlig om den stöds av 
andra källor. Därför brukar våra elever jämföra olika källor med varandra för att se om 
de överrensstämmer, eller se vilka källor den som skrev informationen har använt sig 
av. 
 
Perspektivet har visat sig betydelsefullt både i forskningslitteraturen och hos våra 
elever. Våra elever föredrar källor som är objektiva, och de undviker källor som gagnar 
de egna ändamålen. Därför funderar eleverna ofta över syftet med informationen, vilket 
överrensstämmer med tidigare forskning där en del elever ifrågasatte källornas egna 
intressen i frågan. Trots en önskan om objektivitet framhåller både våra elever och 
eleverna i forskningsavsnittet att det kan vara betydelsefullt att ibland använda sig av 
vinklat material. Då får de ta del av åsikter från flera synvinklar innan de själva bildar 
sig en uppfattning. En av våra elever funderar också över i vilken kontext informationen 
är skriven, vilket även omnämns i den tidigare forskningen. Där ansågs trovärdigheten 
kunna påverkas av ett lands informationsfrihet.  
 
Ännu ett kriterium har med källans form att göra. Våra elever anser att källan ska verka 
professionell. De menar att texten bör vara välskriven och välformulerad, eftersom ett 
bra språk gör en källa mer trovärdig och en formellt skriven text är lättare att ta på 
allvar. I forskningsavsnittet föredrog eleverna också professionella källor, men studierna 
skiljer sig åt när det gäller hur informationen var skriven. En del föredrog välskrivna 
sidor, medan andra inte brydde sig om detta. 
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När våra elever gör en bedömning om innehållet i informationen passar deras syften, 
handlar det om att bedöma dess relevans, och detta är något som också är med i den 
tidigare forskningen. Många av våra elever anser att det är viktigt att informationen 
behandlar det ämne de skriver om. I forskningsavsnittet är det endast två studier som tar 
upp detta som ett kriterium. Vi tror dock att de flesta både bland våra elever, och bland 
eleverna i de olika studierna, anser att det är ett mycket betydelsefullt kriterium. Det bör 
vara en av de första sakerna som eleverna undersöker när de hittar en källa, och vi ser 
ingen anledning till att bedöma en källa om det inte var relevant att ta med den. 
 
Det sista kriteriet i vårt analysverktyg handlar om intresse, och även om våra elever inte 
uppger att de bedömer en källa utifrån hur intressant den är tror vi ändå att det spelar 
roll. När eleverna fritt får välja ett ämne väljer de helst utifrån intresse. Det för med sig 
att när de sedan ska bedöma enskilda källor för sitt arbete, har de redan gjort ett urval av 
källor som tar upp något de tycker är intressant. I forskningslitteraturen utgår man mer 
direkt utifrån intresse, eftersom eleverna där ville hitta det folk tyckte om. Det skulle 
vara intressant både för dem själva och för andra.  
 
Utöver de kriterier som finns med i vårt analysverktyg finns det i den övriga litteraturen 
en del andra kriterier. Vi väljer här att inte ta upp sådant som sammanfaller med de 
kriterier som vi redan har nämnt, eftersom vi menar att trots att en del går under andra 
benämningar tar de upp sådana saker som redan finns med i forskningsavsnittet. De 
kriterier som vi nu utgår ifrån är sådana som går utöver de som finns med i vårt 
analysverktyg.  
 
Ett av dessa är kriteriet världsbild och kunskapssyn som tendens, och i litteraturen 
handlar detta om att vara medveten om att informationen alltid är påverkad av den 
kultur den är skapad i. Det är något som en av våra elever funderat över, och hon menar 
att texter är skrivna i olika kontexter. Därför kan den politiska inställningen sätta sin 
prägel på det som skrivs.  
 
Däremot kan vi inte se att våra elever funderat över källans förutsättningar och 
egenskaper, som tar upp de begränsningar en källa har. Eleverna har inte heller nämnt 
något om kriteriet äkthet, men här tror vi ändå att det är mycket tänkbart att de skulle 
kunna upptäcka om en källa inte är vad den utger sig för att vara. Eleverna visar att de 
granskar sina källor mycket noga, och därför anser vi att det är mycket möjligt att de 
skulle kunna upptäcka om en källa är förfalskad. 
 
Eleverna är själva medvetna om att det alltid går att bli bättre på att tänka kritiskt, och vi 
ser att eleverna ännu inte funderat över tidsaspekten i alla avseenden. De litar på 
självbiografier och intervjupersoner med säkra kopplingar till ämnet, men de har ännu 
inte funderat över om författaren kanske har glömt en del när denne skriver sin 
självbiografi. Det kan ha gått en tid mellan händelsen och när författaren skriver ner det 
som då hände. Dessutom är det möjligt att både den som skriver en självbiografi och 
intervjupersoner skulle kunna förvanska sanningen på något sätt. Det är möjligt att de 
vill framställa sig i en bättre dager, och detta visar inte våra elever att de har funderat 
över. Trots detta anser vi ändå att våra elever visar en stor källkritisk medvetenhet när 
de bedömer enskilda källor. Det är en stor mängd variabler som de undersöker innan de 
anser att en källa är användbar.   
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7.3 Påverkansfaktorer 
 
Vi ser tydligt att flera faktorer påverkar våra elever i deras urvalsprocess av information. 
Tillgänglighet är en sådan faktor, och flera elever syftar till att informationen till deras 
rapport var lätt att hitta. Andra menar istället att det var svårt att hitta och nå tillräckligt 
med källor, eller att den egna frågeställningen försvårade möjligheten att finna 
tillräckligt med information. I forskningsavsnittet spelade denna typ av tillgänglighet 
också roll. Många har nämnt att de ville ha källor som var lätta att finna.  
 
En annan typ av tillgänglighet som visat sig vara en faktor är elevens egen förståelse. Vi 
ser att språket kan ha viss betydelse för våra elever, då de väljer bort källor med ett 
högtravande eller besvärligt språk. För någon är också långa texter som inte är på 
svenska svåra. Båda dessa saker överensstämmer med den tidigare forskningen, men där 
framkom också att eleverna valde bort stora textmassor, vilket står i motsats till våra 
elever som istället menar att om de måste välja föredrar de mycket text och lite bilder.  
 
Tiden har också stor betydelse på olika sätt. I vår undersökning framkommer att det är 
värdefullt att spara tid. En elev menar att denne ibland avstår från att söka efter 
ytterligare information för att det skulle ta mycket längre tid. Det finns därför en tydlig 
överensstämmelse med forskningsavsnittet om att spara tid, eftersom det i den tidigare 
forskningen talas om effektivitet, lättvindighet och snabbt tillgängligt material. Eleverna 
menar också att de får hjälp med bland annat sökvägar och bedömning av källor av 
andra, vilket vi ser kan hjälpa dem spara tid. Likt våra elever kunde de i 
forskningsavsnittet också använda hjälp för att spara tid, exempelvis genom att läsa 
böcker som lärare föreslagit. 
 
För våra elever har tid också betydelse på ett helt annat sätt, då tid istället kan vara en 
investering. Eleverna anser det värdefullt att lägga ner tid på att tänka kritiskt, för att det 
annars kan resultera i oanvändbara källor. Detta står helt i motsats till den tidigare 
forskningen, där eleverna istället hoppade över kritisk granskning för att det inte fanns 
tid. Forskningen nämner också att vissa valde bekvämlighet före kvalité om det gick 
fortare. Våra elever visar istället att de tycker att kvalitén och trovärdigheten på arbetet 
är viktigt, och att det därigenom är värt att granska all information som ligger till grund 
för deras arbeten. 
 
Intresse är en annan faktor av betydelse. I vår undersökning nämner eleverna intresse 
som ett av de starkaste skälen för val av ämne till det kommande projektarbetet. De 
menar också att det ska vara roligt att arbeta med och att ämnet är viktigt att belysa, 
vilket vi menar kan ha med elevens eget starka intresse för ämnet att göra. Intresse har 
inte bara betydelse för elevernas val av ämne, utan är också signifikant för att hela 
projektarbetet ska bli bra. Projektarbetet är något som våra elever själva får välja ämne 
till. I forskningsavsnittet genererade denna frihet, men också om eleverna var 
intresserade av ämnet, ett bättre resultat. Det finns alltså en samstämmighet mellan den 
tidigare forskningen och vår undersökning, genom att elever i båda själva hävdar att 
intresse spelar roll. I vår undersökning har vi inte haft möjligheten att se om det 
genererar ett bättre resultat, men det är vad eleverna själva upplever. I 
forskningsavsnittet valde dock eleverna ofta ämne utifrån att det skulle ge ett högt betyg 
och inte utifrån intresse, och det överrensstämmer inte med våra elever då de helst väljer 
ämne utifrån eget intresse.  
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Tätt kopplat till intresse är också förkunskaper som faktor. De flesta av våra elever 
visste något om ämnet innan de skrev om det, och det hade enligt eleverna själva med 
deras intresse för ämnet att göra. Precis som i forskningsavsnittet visar undersökningen 
också att förkunskaper ofta krävs för att kunna bedöma källors tillförlitlighet.  
 
Till sist finns ytterligare en faktor där det finns en samstämmighet mellan vår 
undersökning och den tidigare forskningen. I båda framkommer att det är viktigt och att 
det underlättar om eleverna har målsättningar med arbetet.  
 
Det framkommer dock en faktor hos våra elever som forskningsavsnittet inte alls 
påtalar. Våra elever anser att samarbetet i gruppen, vid grupparbete, är viktigt. De lyfter 
fram god kommunikation, att deltagarna arbetar tillsammans och att de är överens. Vi 
har sett att våra elever har en hög ambitionsnivå, och de värnar om att deras arbeten ska 
bli bra. Att gruppsamverkan är en viktig faktor för dem tolkar vi som att eleverna vet att 
det kan äventyra ett gott resultat om eleverna exempelvis drar åt olika håll, eller om de 
inte kan komma överens om arbetsfördelning. 
 
 
 
7.4 Undervisning och nivåer av kritiskt tänkande 
 
I vårt material har vi sett saker som går utöver våra tre frågeställningar, och vi har 
därför inte något stöd för dessa i vårt analysredskap. Däremot ser vi beröringspunkter 
med annat vi har tagit upp i vår litteraturgenomgång. 
 
Våra elever reflekterar en hel del över källkritiskt tänkande, vilket de menar först och 
främst ha lärt sig genom skolan men också på egen hand. De har fått hjälp av lärare, 
bibliotekarier, föräldrar och kompisar att bedöma källor, och de har fått tips om olika 
sökvägar. I skolan har de fått undervisning och träning i källkritiskt tänkande, och 
eleverna har även fått genomgångar hur källor ska redovisas.  
 
Skolan har krav på eleverna att de ska tänka kritiskt, och de får hela tiden övning i detta 
eftersom de själva måste granska information till sina skolarbeten. I denna process har 
många upptäckt att alla källor inte skildrar allt korrekt, och dessa övningstillfällen gör 
att kritiskt tänkande kommer med åren enligt eleverna.  
 
På flera håll i litteraturgenomgången får vår undersökning stöd genom att flera författare 
understryker vikten av att lära sig granska värderingar och öva sig i källkritik. Det 
betonas också att det bör finnas med på ett naturligt sätt i undervisningen, då flera 
studier visar att undervisning i kritiskt tänkande gett bra resultat. Genom sådan 
undervisning, och genom att ställa krav på elever att tänka kritiskt, menar någon studie 
att det på sikt kan medföra att elever börjar använda källkritik på ett naturligt sätt. 
 
Vi upplever att detta stämmer bra överens med våra elever, då de i skolan fått diskutera 
sina källval och anledningar till dessa. Elevernas klasslärare har också opponerat på de 
uppsatser eleverna gjort, vilket troligtvis ökat elevernas medvetenhet ytterligare. Vi tror 
också att flera elever intagit en medvetenhet om källkritik och naturligt använder detta i 
skolarbetet, då många elever verkar fundera mycket över trovärdigheten när de ska 
bedöma en källas användbarhet. Många reflekterar också över andra elevarbeten som 
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opålitliga, och någon menar att det är bättre att uppsöka de källor som ligger till grund 
för dessa arbeten. Eleverna undviker elevarbeten dels för att de inte vill plagiera, men 
troligtvis också för att de vill färdigställa sina egna arbeten och använda tillförlitliga 
källor som de själva har granskat.  
 
Våra elever tycker själva att de brukar vara källkritiska när de söker information och att 
detta är viktigt. De använder flera sätt att bedöma tillförlitlighet genom att bland annat 
titta på upphovsmannens utbildning, bakgrund och syfte med en text. Även källans 
rykte spelar roll och om informationen överensstämmer med andra källor. 
 
Vi anser att eleverna håller en hög nivå i sitt källkritiska tänkande. I 
litteraturgenomgången nämns att några elever motsvarade detta, men de allra flesta 
ansågs ligga på en låg nivå eller att de inte tänkte kritiskt alls.  
 
I litteraturgenomgången ansåg sig de allra flesta elever ha god kunskap i att bedöma 
relevans och kvalité, vilket gick emot det de i praktiken klarade av. Det finns en 
samstämmighet mellan litteraturgenomgången och våra elever i vad eleverna själva 
anser om sina källkritiska förmågor. Skillnaden ligger i att vi anser våra elever ha rätt i 
att de är duktiga i kritiskt tänkande. Det finns också både i litteraturgenomgången och i 
vår undersökning någon som inte anser sig tillräckligt bra på kritiskt tänkande, och 
därmed visar medvetenhet om sina bristande kunskaper.  
 
Vi är medvetna om att vårt goda resultat kan bero på det perspektiv vi har haft i vår 
studie. Det är elevernas egna svar som vi har utgått ifrån, och vi har inte haft någon 
möjlighet att kontrollera om detta verkligen stämmer genom att exempelvis granska 
deras vetenskapliga rapporter och studera deras källor. Vi tror dock att våra elever ändå 
är mycket källkritiska, och vi stöder detta på de utförliga svar eleverna gett i vårt 
frågeformulär, och på lärarnas åsikter om att klassen har en mycket hög ambitionsnivå. 
Dessutom talar både Skolverkets (2006b) och elevantagningens (2006) betygspoäng för 
att eleverna är mycket studiemotiverade, vilket ökar möjligheterna att de även har 
förstått vikten av att tänka kritiskt. 
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8. Förslag till fortsatt forskning 
 
I vår studie har vi skapat ett analysredskap genom att lyfta fram resultat från den 
tidigare forskningen. Vårt kvalitativa metodval gör att det inte är möjligt att generalisera 
de resultat vi har fått fram i statistisk bemärkelse. Det vore därför intressant att göra en 
kvantitativ undersökning som utgår ifrån det verktyg vi har skapat.  
 
En annan intressant utgångspunkt vore att använda vårt skapade analysverktyg på andra 
grupper. Vi har valt en klass som går ett Samhällsvetenskapligt program. Det 
Samhällsvetenskapliga programmet får räknas som ett studieförberedande program. Det 
vore därför intressant att även använda redskapet på grupper på yrkesförberedande 
program, och eventuellt göra en jämförande studie mellan dessa. Vi har i vår studie inte 
varit ute efter att göra någon jämförelse mellan könen, men klassen vi valde bestod till 
största delen av flickor. Det skulle också vara intressant att genomföra samma studie på 
ett större antal elever med både flickor och pojkar, där en jämförelse mellan könen 
gjordes. Analysredskapet kan också användas på andra åldrar än på gymnasieelever. Då 
skulle man även kunna undersöka om det kritiska tänkandet förändrar sig med åldern. 
 
Våra elevers svar visar att om eleverna läser ämnet historia spelar det stor roll för det 
kritiska tänkandet. I historia får eleverna extra mycket undervisning i källkritik, och 
troligen diskuteras inte källkritik lika genomgående i något annat ämne som det görs i 
ämnet historia. Därför vore det också intressant att jämföra vårt resultat med en klass 
som inte läser historia. Det skulle kunna ge en bild hur betydelsefull undervisning i 
källkritik är.  
 
Lärarna till våra elever arbetade medvetet med undervisning i källkritik under hela 
uppsatsskrivandet. Det vore därför också intressant att jämföra elevers egna tänkande 
före och efter undervisningen. Lärarna gjorde dessutom en opponering på våra elevers 
uppsatser. Förändrades elevernas källkritiska medvetenhet när lärarna lyfte fram 
elevernas egna konkreta källor? 
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9. Sammanfattning 
 
Idag är ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa förutsättningar för att elever ska 
kunna orientera sig i en värld med ett stort informationsflöde. Skolan arbetar med ett 
problembaserat arbetssätt, där eleverna själva ska söka kunskap och färdigställa olika 
skoluppgifter. Den nya informationstekniken och dess möjligheter gör att källkritiska 
aspekter bör lyftas upp, eftersom den kräver att elever har kunskaper att värdera och 
kritiskt granska källor och information. 
 
Syfte med den här magisteruppsatsen är därför att undersöka hur gymnasieelever tänker 
när de självständigt ska värdera material till ett skolarbete. För att ta reda på detta utgår 
vi ifrån tre frågeställningar.   
 

• Vilka typer av källor använder elever när de gör ett större arbete, och varför 
använder de dem? 

• Vilka kriterier har elever när de bedömer användbarheten hos det material de 
kommer i kontakt med? 

• Finns det några faktorer som kan påverka elever när de ska välja eller välja bort 
material, då de söker information för ett större självständigt arbete?  

 
I litteraturgenomgången går vi igenom tidigare forskning inom området, och den 
innefattar forskning både från Sverige och från andra länder, vilka har ett 
utbildningssystem som är jämförbart med det svenska. Dessutom har vi i 
litteraturgenomgången med handledningar i källkritik och ickevetenskapliga 
undersökningar. 
 
Undersökningen genomförs genom en kvalitativ studie, där 23 gymnasieelever får svara 
på ett frågeformulär med huvudsakligen helt öppna frågor. Vi utför också en 
gruppintervju med två av klassens lärare. 
 
Det analysverktyg vi använder oss av är en sammanställning av resultaten i det tidigare 
forskningsavsnittet. Vi sammanfattar resultaten och skapar på så sätt ett redskap att 
använda oss av. 
 
Resultatet presenteras i temagrupper, där vi först lyfter fram sådant som kännetecknar 
våra elever och deras åsikter om källkritik i allmänhet. Därefter presenterar vi deras svar 
i temagrupper utefter våra frågeställningar. 
 
I avsnittet för analys och diskussion går vi igenom frågeställningarna i tur och ordning. 
För varje frågeställning lyfter vi fram vad våra elever har svarat, och jämför det med 
innehållet i vårt analysredskap. Efter detta går vi vidare och jämför med det som 
framkommer i den övriga litteraturen. Slutligen tar vi under egna rubriker upp andra 
saker som kommit fram som går utöver våra frågeställningar. 
 
Slutsatserna visar att elever litar mer på litteratur än på Internet. Elever använder ändå 
Internet för att det är enkelt, aktuellt och lättåtkomligt. Böcker använder elever för att 
informationen är pålitlig, djupgående och samlad på ett ställe. De anser också att 
uppslagsverk tillhandahåller korrekt och objektiv information, och eleverna särskiljer de 
tryckta uppslagsverken från de publicerade online. Uppslagsverk som är publicerade 
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online anses innehålla både korrekt och aktuell information. Eleverna anser också att 
seriösa artiklar, forskningsrapporter och avhandlingar är tillförlitliga. Förstahandskällor 
är också något som eleverna litar på, då de menar att informationen inte har gått i flera 
led och den kan därmed inte ha förvanskats.  
 
Eleverna använder ett stort antal olika kriterier för att värdera källor, vilket tyder på att 
de granskar sina källor mycket noga. De tittar på upphovet och dennes auktoritet. De 
undersöker hur aktuell källan är, men menar att en gammal skrift kan vara säkrare än en 
ny källa, om det handlar om något som hände för länge sedan. Eleverna bedömer också 
källan utifrån dess utförlighet då de vill ha faktarikedom. En källa ska dessutom vara 
tillgänglig både i form av att den ska vara lätt att hitta, men den ska också vara 
förståelig för den enskilde eleven. Eleverna bedömer informationens tillförlitlighet 
bland annat genom att jämföra källor med varandra. De undersöker perspektivet och 
föredrar objektiva källor, men de använder ibland vinklade källor för att ta del av olika 
synvinklar. Eleverna tittar även på källans form och de vill att källan ska verka 
professionell. Förutom detta bedömer de källan utifrån dess relevans för ämnet och 
deras eget intresse. Eleverna anser att de får tänka själva för att avgöra om en källa är 
tillförlitlig. 
 
Vi ser också att det finns ett antal faktorer som kan spela in när de ska bedöma en källas 
relevans. De faktorer vi har funnit är tillgänglighet, tid, intresse, förkunskaper, mål och 
gruppsamverkan. Tillgänglighet handlar både om en yttre påverkan där det kan vara 
svårt att få tag på material, men det kan också handla om en egen inre förståelse.  
 
Eleverna anser att det är värdefullt att spara tid, men de menar också att tid kan vara en 
investering som genererar kvalité. Om eleverna lägger ner tid på att tänka kritiskt blir 
deras eget arbete bättre utfört och ger ett bättre resultat.  
 
Intresse spelar roll för eleverna, då de helst väljer ett ämne att arbeta med utifrån 
intresse. De menar att det finns goda förutsättningar att arbetet i sin helhet ska bli bra 
om de är intresserade av ämnet. Förkunskaper är tätt relaterat till elevens intresse, 
eftersom eleverna ofta vet något om ämnet i förväg på grund av att de är intresserade av 
det. Förutom detta anser eleverna att det är viktigt att ha ett mål, och att det är 
betydelsefullt att det finns ett bra samarbete om arbetet sker i grupp.    
 
Dessutom visar resultatet att våra elever är mycket duktiga på att värdera källor, och att 
övning i källkritiskt tänkande ökat deras källkritiska medvetenhet.  
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Bilaga 1: Frågeformulär 
 
ID-nummer:_______ 
 
1. Kille _____ Tjej _____ 
 

 

 
2. Är du van att använda datorer? 
 
Ja ____      Nej____      Ganska van____ 
 

 
3. Är du van att söka information? 
 
Ja ____      Nej ____      Ganska van____ 
 

 
4. Har du tillgång till Internet hemma? 
 
Ja ____      Nej ____      Vet inte ____ 
 

 
5. Har du tillgång till Internet i skolan? 
 
Ja ____ Nej ____      Vet inte ____ 
 

 
6. Vad tror du är viktigt för att ett projektarbete ska bli bra?  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
7. Varför valde du det ämne du gjorde till ditt projektarbete?  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
8. Kände du till något om ämnet innan du började med ditt arbete?  
 
Ja, lite _____      Ja, mycket _____     Nej _____     Vet inte _____ 
 
Om ja, varför gjorde du det?  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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9. Vilka källor har du använt dig av i din rapport?  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
10. Varför har du valt just dessa källor? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
11. Hur avgjorde du att de var bra källor?  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
12. Känner du att du hittade tillräckligt med information för din rapport? 
 
Ja _____ Nej _____ Vet inte _____ 
 
Varför / Varför inte? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



 82 

13. Hur bedömer du att informationen du finner är användbar, några särskilda kriterier?  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
14. Finns det källor du undviker att använda?  
 
Ja _____ Nej _____ Vet inte _____ 
 
Om ja, vilka källor undviker du?  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
15. Vad innebär kritiskt tänkande för dig?  

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
16. Brukar du vara källkritisk när du söker information? 
 
Ja _____ Nej _____ Vet inte _____ 
 
Varför / Varför inte? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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17. Hur har du lärt dig källkritiskt tänkande?  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
18. Kan du räkna upp tre källor som du anser vara säkra? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
19. Varför anser du dem som säkra källor? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
20. Funderar du över vem som gjort Internetsidan du besöker? 

 
Ja, ibland _____     Ja, alltid _____     Nej _____     Vet inte _____ 
 
Varför / Varför inte? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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21. Funderar du om källorna du använder är aktuella? 
 
Ja, ibland _____     Ja, alltid _____     Nej _____     Vet inte _____ 
 
Varför / Varför inte? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

22. Har språket i källan du använder någon betydelse för att du ska använda den? 
 
Ja, ibland _____     Ja, alltid _____     Nej _____     Vet inte _____ 
 
Varför / Varför inte? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
23. Vilken källa föredrar du? 
 
_____ En som har lite bilder  

_____ En som har mycket bilder 

_____ Det beror på uppgiften 

_____ Vet inte 
 

 
24. Vilken källa föredrar du? 
 
_____ En som har lite text  

_____ En som har mycket text 

_____ Det beror på uppgiften 

_____ Vet inte 
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25. Har du fått hjälp av någon / några andra när du har gjort ditt arbete? 

 
Ja _____ Nej _____ Vet inte _____ 
 
Om ja, vem / vilka? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Om ja, på vilket sätt fick du hjälp? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
26. Får vi kontakta dig om vi funderar över något i dina svar? I så fall skriv e-mail eller 
telefonnummer. 
 
______________________________________________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till lärarna 
 
Dessa fyra frågor har använts som en utgångspunkt för ett samtal om klassen vi har 
intervjuat, och deras källkritiska medvetenhet, med klassens två lärare i ämnena svenska 
respektive historia.  
 
 
1. Hur har ni lagt upp undervisningen runt källkritiskt tänkande? 
 
2. Får alla klasser ta del av samma undervisning?  
 
3. Hur anser ni att klass SP2KU har tagit till sig undervisningen? 
 
4. Ser ni skillnader mellan hur olika klasser hanterar källkritiskt tänkande vid 
rapportskrivande?  
 
 
 
 
 


