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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine and understand 

how teachers of younger children view the concept of critical 

evaluation of information and how their interpretations of the 

concept relate to their teaching. The need for the 

development of children’s ability to critically evaluate has 

been emphasized through research as well as the need for 

collaboration between teachers and librarians in order to help 

pupil’s process information into knowledge 

The study has a socio-cultural perspective and the material 

was collected through observations and qualitative 

interviews with teachers. The results of the study indicate that 

many teachers experience uncertainty when it comes to the 

area of critical evaluation and that they do not teach the 

subject to any substantial extent. Although there is a new 

curriculum which clearly raises the question, the issue of 

critical evaluation is paid comparatively little attention by 

the teachers. There are, however, teachers who express an 

interest in the subject. Generally, the teachers think of the 

critical evaluation of a source as a way to decide what to 

believe, but other aspects can be distinguished.  Some speak 

about critical evaluation as attitude towards information. A 

potential way of incorporating critical evaluation into 

teaching is, according to the teachers, to have a continuing 

dialogue around the subject with the children.  

It is likely that teachers need further education within the 

area of critical evaluation in order for a method development 

to take place. 
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1. Inledning 
 

Vad mycket skolbiblioteket kan göra för att stimulera elevernas läslust och vilken resurs 

skolbiblioteket kan vara i elevens sökande efter, och byggande av kunskap! 

Skolbibliotekets pedagogiska roll är titeln på en forskningsöversikt sammanställd av 

Louise Limberg.
1
 Skolbibliotekets pedagogiska roll är också en sammanfattning av det 

som under mina studier inom biblioteks- och informationsvetenskap har varit mitt 

intresseområde. Det står också för det område som jag efter avslutad utbildning hoppas 

få vara verksam inom, antagligen företrädesvis påverkat av att jag har arbetat många år 

som lärare. 

Uppsatsens första mening uttrycker min syn på skolbiblioteket. Dock är min förståelse 

för skolbibliotekets och skolbibliotekariens roll och situation lite mer nyanserad än så. 

Skolbibliotekets uppgift är mångfasetterad och det är förmodligen så att dess fulla 

potential sällan utnyttjas. Det finns väldigt många intressanta aspekter av vad ett 

skolbibliotek skulle kunna erbjuda. Fokus för den här uppsatsen kommer att vara 

elevers informationskompetens, och mer preciserat, elevers källkritiska förmåga. 

Att informationsflödet numera är stort tycks de flesta vara överens om. Ingen kan 

inhämta all den information och kunskap som produceras. Istället är det önskvärt att 

man kan söka och använda den information man behöver när man behöver den. Säljö 

påpekar att den oöverskådliga mängden av information medför att frågan om hur 

information omvandlas till kunskap blir aktuell. Han skriver att det i allt fler 

sammanhang ställs krav på förmågor som har med förmågan att ombilda information till 

brukbar och tillförlitlig kunskap att göra.
2
 Informationskompetens blir ett viktigt 

begrepp i sammanhanget. Skola och skolbibliotek har inom sitt uppdrag att stödja 

elevernas utveckling av informationskompetens, men många elever har otillräckliga 

kunskaper inom området. Nilsson menar att det finns ett stort glapp mellan intentioner 

och handling när det gäller undervisning i informationsfärdighet.
3
  

Limberg och Folkesson har gjort googlesökningar på termen informationskompetens 

och konstaterar att det finns ett ganska omfattande material. De noterar att det oftast är 

bibliotek och bibliotekarier som skapat sidorna.
4
 Det är rimligt att anta att en 

skolbibliotekarie ofta är väl medveten om och insatt i frågor som rör 

informationskompetens och därmed är han eller hon en mycket viktig resurs på skolan. 

Läraren är den som har störst tillgång till eleverna och det är troligt att det ofta är 

läraren som styr sin klass och avgör vad skolbibliotekarien ska ”hjälpa till” med och när 

detta ska ske. Den bilden styrks av Alléns resultat som visar att en skolbibliotekarie ofta 

har att rätta sig efter lärarna på den aktuella skolan i upplägget av sin verksamhet.
5
 Jag 

har valt att angripa området genom att titta närmre på läraren och lärarens uppfattningar 

av källkritisk kompetens. Anledningen till det är bland annat att läraren ofta har en 

                                                 

1
 Limberg 2002 

2
 Säljö i Hedman & Lund red. 2009, sid 32 & Säljö 2000, sid 242 

3
 Nilsson 2003, sid 56 

4
 Limberg & Folkesson 2006, sid 21 

5
 Allén 2010, sid 36  
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avgörande roll när det gäller hur, kring vad och när skolbibliotekarien kan komma in i 

undervisningen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att söka nå en förståelse för, och kunskap om, hur lärare ser på och 

undervisar inom det källkritiska området.  

 

Frågeställningar 

Hur ser lärare på källkritik?  

Hur implementerar lärarna sina tolkningar av källkritik i sin undervisning? 

Vad kan de nya kursplanerna innebära för lärarnas arbete med elevers källkritiska 

förmåga? 

 
Svaren på ovanstående frågor söks genom kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer med 

lärare och genom observationer av lärare som diskuterar den nya kursplanen i svenska. 

 

1.2 Avgränsningar 
 

 Att vara källkritisk kompetent är en del av att vara informationskompetent, men det är 

just den källkritiska kompetensen som utforskas i uppsatsen. Övriga delar av 

informationskompetensen, såsom exempelvis sökstrategier och frågeformuleringar 

läggs för tillfället åt sidan. Anledningen till avgränsningen är framför allt det i flera 

sammanhang har uttryckts att det finns svårigheter i att undervisa just kring källkritik 

och att det därför känns angeläget att studera området.
6
 Begreppet 

informationskompetens används ändå vid flertalet tillfällen i den här uppsatsen, 

eftersom de båda begreppen är starkt sammankopplade. Begreppsdefinitioner kommer 

att ges i avsnitt 1.4.  

Det hade varit önskvärt att kunna studera alla parter som kan påverka undervisningen 

kring källkritik. Den här uppsatsens omfång tillåter emellertid inte det. Förutom redan 

nämnda lärare och bibliotekarier skulle det vara intressant att exempelvis studera elever 

och rektorer. Eleverna är ju de som förväntas uppnå en källkritisk kompetens och 

rektorerna har möjligheter att styra resurser och organisation så att arbetet med att nå 

källkritiska elever underlättas.  Den här studiens fokus ligger dock på lärarna av 

                                                 

6
 Limberg 2005, sid 5 
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anledningar som tidigare berörts. Lärarna har stora friheter i sin planering av 

undervisningen och det är därför intressant att se hur de tänker kring området. De har 

också stora möjligheter att påverka samarbetet med skolbibliotekarien. 

Lärare kan vara allt ifrån förskollärare till högskollärare. Intresset ligger här på lärare 

som undervisar i grundskolans tidiga år. Kanske är det möjligt att en högre källkritisk 

kompetens kan utvecklas om undervisning kring det källkritiska tänkandet kommer in i 

elevernas föreställningsvärd tidigt och följer med under hela skoltiden. I nuläget 

rapporteras om att elevernas brister är desamma oavsett om det gäller elever i gymnasiet 

eller i grundskolan. Också högskoleelever kan ha liknande problem.
7
 En annan 

anledning är att tidigare undersökningar oftast gjorts på äldre elever. Det är också 

intressant att i ljuset av de nya kursplanerna undersöka vilka erfarenheter och 

föreställningar de lärare som undervisar yngre elever har, eftersom 

informationskompetensen numera också enligt kursplanerna är en angelägenhet för 

dem.  

Undersökningen begränsar sig till lärare som undervisar i svenska och 

samhällsorienterade ämnen. Det beror på att kursplanen i svenska väldigt tydligt tar upp 

informationssökning och källkritik, både i kunskapskraven och i beskrivningen av 

undervisningens centrala innehåll och det redan från de tidiga årskurserna. De 

samhällsorienterade ämnena, vilka är religion, historia, geografi och samhällskunskap, 

har liknande skrivningar.
8
 Det är enligt min uppfattning relativt ofta som elever 

”forskar” självständigt inom dessa ämnen. Eftersom jag ämnar undersöka lärare som 

undervisar i tidiga år tror jag inte att det kommer att bli något problem i valet mellan SO 

och svensklärare. Det är ofta så att svenskläraren också är SO lärare. Det kan till och 

med vara så att lärare som undervisar i årskurs 1 – 3 undervisar sin klass i så gott som 

alla ämnen. 

 

1.3 Disposition 
 

I aktuellt kapitel, kapitel 1, följs inledningen av syfte och frågeställningar. I kapitlet 

redogörs också för avgränsningar och centrala begrepp definieras. 

 

I kapitel två ges en bakgrund till valt ämnesområdet. Kapitlet inleds med en 

problembeskrivning följt av en genomgång av läroplan och övriga styrdokument. 

Det tredje kapitlet innehåller en genomgång av litteratur och forskning kring uppsatsens 

frågeställningar. 

I kapitel 4 redovisas teorier som ligger till grund för uppsatsen. Kapitlet inleds med en 

diskussion kring ett sociokulturellt perspektiv, följt av en genomgång av teorier kring 

källkritik och ett kritiskt tänkande. 

                                                 

7
 Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, sid 16 

8
 http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894 (2011-05-02) 
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Det femte kapitlet redovisar vilka metoder som använts. Där beskrivs bakgrunden till 

valet av kvalitativa intervjuer och observationer samt hur intervjuer och observationer 

har genomförts. Tillvägagångssätt kring urval och analys redovisas. 

Resultatet av studien redovisas i kapitel 6.  Varje frågeställning behandlas för sig. 

I följande kapitel, kapitel 7, tolkas och diskuteras resultatet i sin helhet. I diskussionen 

kopplas resultatet till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

I kapitel 8 ges en kort sammanfattning av uppsatsen. 

Kapitel 9 består av en litteraturförteckning. 

Sist i materialet återfinns en bilaga bestående av den intervjuguide som användes vid 

intervjuerna. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 
 

Källkritiskt förhållningssätt: Definieras separat i avsnitt 4.2.2 

Information: Information ses här som möjlig kunskap. Uttrycket ”att förädla 

information till kunskap”, använt av Säljö m.fl. tyder på att man ser information som 

potentiell kunskap.
9
 Limberg använder i sin avhandling begreppet information på det 

sättet, med tillägget att det behövs en komplex mental process för att information ska 

kunna bli kunskap.
10

 Enochsson använder begreppet information på samma sätt, men 

kompletterar med att begreppet fakta i skolans värld ofta används synonymt med 

information.
11

 

Informationskompetenser: Många är de som påpekar att det inte finns någon enad syn 

på vad den så vanligt använda termen ”information literacy” egentligen står för. En av 

dem är Herring, som skriver att antalet definitioner är stort.
12

 Christine Bruce har 

identifierat sju aspekter av informationskompetens. Dessa är, översatta av Enochsson, 

följande:  

1. kunna använda informationsteknik för informationssökning och kommunikation. 

2. veta var man ska hitta information. 

3. kunna tillämpa sökstrategier inom okända områden. 

4. kunna sortera och kontrollera information för framtida behov. 

5. bygga upp en personlig kunskapsbas med hjälp av kritisk analys. 

6. arbeta med kunskap och personliga perspektiv på så sätt att nya insikter uppnås. 

Intuition och kreativitet är viktiga inslag. 

7. använda information klokt så att det gagnar andra. Attityder och värderingar är 

viktiga inslag.
13

 

                                                 

9
 Säljö m.fl. 2011 

10
 Limberg 1998, sid 20 

11
 Enochsson 2001, sid 28 

12
 Herring 2006 

13
 Enochsson 2001, sid 31 
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Här ses informationskompetens som ett ganska vitt begrepp där ovanstående aspekter 

ingår men där också andra definitioner skulle kunna vara användbara. Som Limberg, 

Sundin och Talja skriver, det man bör kunna för att betraktas som 

informationskompetent handlar ofta om att man ska kunna ”söka, kritiskt värdera och 

använda information för att lösa problem i olika sammanhang”
14

 Vikigt är dock att den 

kritiska granskningen ses som en del av informationskompetensen. Begreppet används 

ofta i pluralform eftersom det ur ett sociokulturellt perspektiv kan antas att 

informationskompetens ser olika ut i olika situationer, det finns inte en allomfattande 

kompetens.
15

 Den engelska termen information literacy och den svenska termen 

informationskompetens ses här som likställda. 

Undervisning: Liksom Limberg och Folkesson ser jag i den här uppsatsen undervisning 

som allt som görs för att stödja elevens lärande. Det kan innebära vanlig traditionell 

undervisning, men också handledning av enskilda elever.
16

 

Forskning: När begreppet används i beskrivning av en undervisningssituation eller en 

redogörelse för elevaktiviteter betyder det ett relativt självständigt och undersökande 

arbetssätt. I övrigt är betydelsen den traditionella, vilket jag inte här avser att ge en 

definition för, men det handlar om vetenskapliga undersökningar inom något område. 

Läroplan – kursplaner: I läroplanen beskrivs skolans uppdrag och värdegrund, samt 

mål och riktlinjer för arbetet. Läroplanen är en förordning som ska följas. Den utfärdas 

av regeringen.
17

 Kursplanerna är en del av läroplanen och innehåller de mål och riklinjer 

som gäller för varje enskilt ämne. Varje ämne har sin egen kursplan. I dagligt tal 

används ibland ordet läroplan när man egentligen syftar på en specifik kursplan. Också i 

uppsatsen kan detta förekomma, framför allt i resultatredovisningen. Vid hänvisning till 

läroplanen kan det betyda kursplanen i svenska, eftersom denna är en del av läroplanen.  

                                                 

14
 Limberg, Sundin & Talja 2009, sid 38  

15
 ex. Sundin & Franke 2009, Lundh 2011 

16
 Limberg & Folkesson 2006, sid 16 

17
 http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/2.2456 (111201) 



6 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Problembeskrivning och relevans 
 

Ett kritiskt och reflekterande tänkande påverkar förmågan att omvandla information till 

kunskap och därmed också inlärningsresultat.
18

 Forskning visar att elever har 

svårigheter med att förhålla sig kritiskt.
19

 Lärare vittnar om brister i elevers källkritiska 

förmåga.
20

 Problemen tycks vara internationella.
21

 Att undervisa inom området 

uppfattas ofta som svårt och ibland görs det inte alls.
22

 Viss forskning tyder på att det är 

fördelaktigt att börja tidigt med att undervisa kring källkritik.
23

 Elevers beteende att 

söka fakta utan att ifrågasätta grundläggs i tidiga år.
24

 Dessutom möter också yngre barn 

mycket information.
25

 Elevers källkritiska förmåga är ett område för skolbiblioteket och 

skolans uppsatta undervisningsmål är av betydelse också för bibliotekarien. Ett 

samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare är önskvärt för att nå resultat.
26

 

Forskning kring informationssökning och informationskompetens brukar höra hemma 

inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Limberg och Folkesson 

menar att särskild tyngd läggs på hur informationssökning kan förstås i sociala, 

institutionella och kulturella sammanhang som exempelvis bibliotek och skolor. 

Pedagogiska aspekter på informationssökning och informationsanvändning är då i 

fokus.
27

 Alexandersson och Limberg menar att informationssökning och lärande är 

intimt förbundna med varandra. I människors dagliga verksamhet formar och skapar 

informationssökning och lärande varandra.
28

 Sundin och Francke påpekar att det är 

viktigt att man inom biblioteks- och informationsvetenskapen förstår konsekvenserna av 

de utmaningar som de förändrade förutsättningarna för undervisning i skolan medför.
29

 

Mot bakgrund av ovanstående mycket kortfattade problembeskrivning är det angeläget 

att studera hur lärare som arbetar med yngre barn ser på källkritisk förmåga. En större 

kunskap och förståelse kring området kan eventuellt bidra till nya tankar kring hur 

frågan ska angripas ur en skolbibliotekaries perspektiv samt att det viktiga samarbetet 

mellan skolbibliotekarier och lärare kan stärkas. I förlängningen skulle detta möjligen 

kunna leda till utveckling av undervisning kring källkritiskt tänkande och därmed 

kanske också till förbättringar av elevers förmåga att omvandla information till 

kunskap. 

I år, 2011, trädde en ny läroplan i kraft. I läroplanen, med tillhörande kursplaner, har 

informationssökning och källkritik en relativt framträdande plats.  Eftersom det i 

                                                 

18
 ex. Limberg 1998, Gärdenfors 2010, sid 126 

19
 ex. Asselin 2005, Julien & Baker 2009 

20
 Limberg & Folkesson 2006, sid 65 

21
 Kai Wah Chu, Tse & Chow 2011, sid 133 och Probert 2009, sid 24 

22
 ex. Asselin 2005 

23
 ex. Kuiper, Volman, Terwel 2008 

24
 Francke, Sundin & Limberg 2011, sid 678 

25
 ex. Statens medieråd 2010 

26
 ex. Williams & Wavell (2001) 

27
 Limberg & Folkesson 2006, sid 18, 20 

28
 Alexandersson & Limberg 2009, sid 86 

29
 Sundin & Francke 2009 
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problemformuleringen ovan konstaterades att man i undervisningssammanhang ibland 

inte berör frågan är det intressant hur och om detta nya styrdokument kan påverka 

undervisning och tänkande kring informationssökning och källkritik. 

Studien sker inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Källkritiken 

kan undersökas ur flera olika synvinklar. Traditionellt hör källkritiken till 

historievetenskapen.
30

 Ur en pedagogisk synvinkel är källkritiken också av betydelse. 

Det framgår bland annat av läroplaner och kursplaner. Intresse kring hur information 

blir till kunskap finns och källkritiken ses som en viktig aspekt.
31

 Limberg och 

Folkesson tycker sig i biblioteks- och informationsvetenskaplig litteratur se en 

utveckling från undervisning i bibliotekskunskap till undervisning kring 

informationskompetens. Som tidigare nämnts så sker forskning kring 

informationskompetens ofta inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga 

området. När begreppet informationskompetens ovan definierats, påpekas att det för den 

här uppsatsen är viktigt att poängtera att källkritisk förmåga är en del av att vara 

informationskompetent. Enligt Limberg och Folkesson är källkritik en av de aspekter 

som är närvarande i alla definitioner av informationskompetens.
32

 Intresset för källkritik 

delas alltså av flera olika områden. Här är utgångspunkten att källkritik är en del i 

informationskompetensen och synnerligen relevant för biblioteks- och 

informationsvetenskapen som forskningsområde.  

 

2.2 Undervisning och läroplan 
 

Anna Lundh beskriver undervisningen i den svenska skolan, också i de tidiga åren, som 

projektbaserad. Eleven undersöker, ”forskar”, kring ett ämne och i processen används 

många informationsaktiviteter. Den här typen av undervisning är inte ny, men 

förutsättningarna förändras med utvecklingen av informations- och 

kommunikationsteknik. Datorer, Internet och annan teknik är en del av den svenska 

skolan och läraren eller bibliotekarien kan inte längre stå för ”det rätta svaret”. Detta 

medför förändringar och utmaningar för skolan.
33

 Värt att notera är att med start 1938 

och ända fram till 1991 granskade staten på ett eller annat sätt läromedel innan de kunde 

användas i skolorna.
34

 Idag ska eleven i stor utsträckning söka och granska sitt eget 

material, och lärare och skolbibliotekarier har där en stor betydelse. Förändringar i 

undervisningen medför också förändringar i uppgiften för lärare och bibliotekarier, som 

i viss utsträckning har gått från förmedling av kunskaper och information, till att 

handleda eleverna i deras kunskapssökande. 

Från och med höstterminen 2011 gäller en ny läroplan som utgångspunkt för arbetet i 

svenska skolor. Lpo 94, ersätts av ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011”, ofta benämnd Lgr 11.  I inledningen till den, under rubriken 

”Skolans uppdrag”, finns följande att läsa: 

                                                 

30
 Thurén 2007, sid 9 

31
 Säljö m.fl. 2011, sid 11 

32
 Limberg & Folkesson, sid 19 - 20 

33
 Lundh 2010, sid 3 se också Alexandersson & Limberg 2009, sid 102 – 103, Sundin & Francke 2009 

34
 Johansson Harrie, sid 10 
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Eleven ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 

metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är 

också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 

fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 
35

  

I det av skolverket utgivna kommentarmaterialet till kursplanen i svenska framgår att 

man kopplar teknikutvecklingen till behovet av att eleverna kan kritiskt värdera 

information. Tittar man i de olika kursplanerna ser man att informationssökning och 

källkritik är tydligast inskrivet i läroplanen i svenska. Den här bilden bekräftas i 

kommentarmaterialet, där det framgår att svenskämnet har flest antal 

undervisningstimmar av alla ämnen och att ämnet svenska därmed bland annat får ett 

stort ansvar för hjälpa eleven att utveckla sitt tänkande och lärande. Det är också tydligt 

att svenskämnet har huvudansvaret för informationssökning och källkritik: 

Att utveckla förmågan att söka och kritiskt värdera information är ett 

centralt syfte med undervisningen i svenska. Det är också ett långsiktigt mål 

med undervisningen i ämnet. Även i en del andra skolämnen ingår det att 

använda och kritiskt granska källor. Men det är svenskämnet som har 

huvudansvaret för att eleverna lär sig att söka information ur ett allt mer 

varierat urval av källor, en kunskap som de sedan har användning av i andra 

skolämnen.
36

 

 

Intressant i det här sammanhanget är lärares användning av kursplaner. Det tycks inte 

finnas mycket skrivet runt ämnet men Skolverket har granskat hur lärare använder 

kursplanerna till Lpo 94. Resultatet har redovisats i rapporten Kursplanen – ett 

rättesnöre? från 2008. Av rapporten framgår att tillämpningen av kursplanerna ibland 

brister. Det identifierades några möjliga förklaringar, bland annat nämns att nya 

uppgifter läggs till de gamla och prioriteringar görs. En annan förklaring är att 

lärarkåren delvis styrs av traditioner. Den hos lärarna förhärskade ämnestraditionen är 

stark.
37

 Lundh konstaterar att traditionella undervisningsmetoder fortfarande är utbredda 

i skolan. Detta menar hon kan medföra konflikter mellan IKT, projektbaserad 

undervisning och traditionerna.
38

 Vikten av att kunna värdera och reflektera över 

information lyftes även i Lpo 94. Enochsson skriver 2001, när läroplanen har använts i 

flera år, att debatten kring hur detta ska bli verklighet saknas och att en mängd frågor är 

obesvarade.
39

 

Eftersom en av mina frågeställningar handlar om vad den nya läroplanen eventuellt kan 

göra för lärarnas undervisning kring kritisk granskning är det relevant att kort säga 

något om Lpo 94 samt att ställa Lgr 11 mot Lpo 94. Lgr 11 är ett sammanhållet 

dokument med både läroplan och kursplaner i ett. Lpo 94 innehåller egentligen bara 

läroplanen och kursplanerna, som i det här fallet är det mest intressanta återfinns i ett 

separat dokument. Den senaste upplagan av kursplanerna heter ”Grundskolan: 

kursplaner och betygskriterier 2000”.  I den fanns mål att uppnå i alla ämnen för skolår 

                                                 

35
 Skolverket 2011a, sidan 9 

36
 Skolverket 2011b, sidan 7 - 8 

37
 Skolverket 2008, sidan 7 

38
 Lundh 2011, sid 36 

39
 Enochsson 2001, sid 41 
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5 och 9. Senare tillkom för skolår 3, mål uppnå i svenska och matematik. Dessa 

uppnåendemål visade på en lägstanivå, det som krävdes för att nå godkänt. 

Undervisningen skulle vara målstyrd, det fanns mål att uppnå men pedagogen hade stor 

frihet att själv välja vägen dit. Förutom uppnåendemålen fanns det också mål att sträva 

emot. Strävansmålen visade på undervisningens inriktning och de gällde för samtliga 

årskurser. Utöver dessa mål fanns det kriterier för betyget Väl godkänd (VG) och 

Mycket väl godkänd (MVG), dessa att använda vid betygssättning både i år 8 och 9. Ett 

strävansmål i den förra kursplanen i svenska lyder som följer: 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar 

förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig 

kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att 

tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap.
40

 

Det här målet att sträva emot lyfts inte upp någonstans i målen att uppnå. Varken i år 3, 

5 eller 9 är det som ingår i strävansmålet ovan ett krav för att nå en godkänd nivå. För 

betyg VG i år 8 och 9 krävs dock följande: 

Eleven använder sig av olika källor för att bilda kunskap, granskar och 

värderar dem samt sammanställer sina resultat så att de blir tillgängliga för 

alla.
41

 

En möjlig tolkning av detta är att information och källkritik är ett område för de duktiga 

eleverna i de högre åldrarna, trots att detta antagligen inte var avsikten. Det är alltså 

möjligt att lägga området åt sidan eftersom inga speciella krav på undervisning eller 

resultat ställs. Detta gäller särskilt lärare som undervisar de yngre åldrarna, eftersom det 

inte finns något som knyter informationssökning och källkritik direkt till deras elever. 

I Lgr 11 är det inte lika lätt att bortse ifrån frågan. I kursplanen i svenska finns det fem 

huvudpunkter under rubriken Centralt innehåll: 

- Läsa och skriva 

- Tala, lyssna och samtala 

- Berättande texter och sakprosatexter 

- Språkbruk 

- Informationssökning och källkritik 

Upplägget med ett centralt innehåll fanns inte alls i Lpo 94. I Lgr 11 återfinns de fem 

huvudrubrikerna både för årskurs 1 – 3, 4 – 6 och7 – 9. Innehållet i punkterna är olika 

för de olika årskurserna. För punkten Informationssökning och källkritik gäller: 

- Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn 

- Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. (Centralt innehåll, 

svenska årskurs 1 – 3) 

 

- Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i 

uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet. 

                                                 

40
 Skolverket 2000, sid 96 - 97 

41
 Skolverket 2000, sid 101 
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- Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt. (Centralt innehåll, svenska årskurs 4 – 6) 

 

- Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier 

samt genom intervjuer. 

- Hur man citerar och gör källhänvisningar. 

- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors 

tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. (Centralt innehåll, 

svenska årskurs 7 – 9)
42

 

 

Informationssökning och källkritik ska alltså behandlas i alla årskurser. Redan i 

årskurserna 1 – 3 ska det undervisas kring källkritik.  

 

2.3 Övriga styrdokument  
 

Här tas kort upp styrdokument och rekommendationer som ger en inblick i 

skolbibliotekets roll i elevernas informationskompetens. 

2.3.1 Skollag  
1 juli 2011 började en ny skollag gälla. I den finns skolbiblioteket inskrivet: 

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
43

 

Skolinspektionen är den myndighet som granskar huruvida eleverna har tillgång till 

skolbibliotek eller inte. De tittar bland annat på att skolbiblioteket är utformat och 

placerat så att det är möjligt att använda det som en kontinuerlig del i elevernas 

utbildning som ett medel att nå undervisningsmålen. Skolbiblioteket ska stödja 

elevernas lärande. Skolbiblioteket ses både som en materiell resurs och som en funktion 

som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen.
44

 

 

2.3.2 Unescos skolbiblioteksmanifest 
Enligt Unescos skolbiblioteksmanifest ska ett skolbibliotek ge elever färdigheter som 

behövs för ett livslångt lärande. Ett skolbibliotek ska ge möjligheter att utveckla ett 

kritiskt tänkande. Vidare kan i manifestet läsas att erfarenheten visar att ett samarbete 

mellan skolbibliotekarie och lärare förbättrar elevernas förmågor inom flera områden. 

Unesco identifiera skolbiblioteket som en del i utbildningsväsendet. Skolbibliotekets 

grundläggande uppgifter omfattar bland annat: 

Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning 

och läroplaner 

                                                 

42
 Skolverket 2011a, sid 223 - 227 

43
 Skollagen, SFS nr: 2010:800 kap, 2 § 36 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K2  (hämtad 20011-11-05) 
44

 Skolinspektionen 2011 http://www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/infoblad-

skolbibliotek.pdf  (hämtad 2011-11-05) 
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Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form 

 

2.3.3 Svensk biblioteksförening 
Svensk biblioteksförening skriver i sina rekommendationer för skolbibliotek att ett 

skolbibliotek ska vara ett redskap för att förverkliga skolans pedagogiska inriktning och 

mål.
45

 

Svensk biblioteksförening slår i skriften ”Fri tillgång till information och kunskap – 

några aktuella utmaningar” fast att biblioteken i grunden är ett frihetsprojekt som ger fri 

tillgång till just information och kunskap, detta för att stimulera mänsklig kraft och 

tanke. I nämnda skrift står också att läsa att vi i ett stort informationsflöde behöver 

informationskompetens och att det är en viktig uppgift för biblioteken att stödja 

utveckling mot den kompetensen.
46

 

2.3.4 Biblioteksplan 
I biblioteksplanen för den kommun där den här undersökningen hämtar sin empiri 

redogörs för att det i skolbibliotekets uppgifter ingår att vara ett kunskapscentrum för 

hela skolan, samt att undervisa eleverna i att kritiskt granska information.
47

 

2.3.5 Sammanfattning 
En bibliotekarie ser rimligtvis att informationskompetensen ligger som en del i 

uppdraget. Skolbibliotekets uppdrag som förmedlare av informationskompetens till 

elever kommer både från biblioteksområdet och ifrån läroplanen. Unesco, 

biblioteksplaner, Svensk biblioteksförening, alla lyfter vikten av bibliotekets arbete med 

att förmedla källkritisk kompetens. Dessutom anger dessa dokument tillsammans med 

skollagen att skolans mål, exempelvis i form av läroplan och kursplaner också gäller 

skolbiblioteket. Att skolbiblioteket har ett uppdrag inom området är tydligt. 

  

                                                 

45
 Svensk biblioteksförening: Bibliotek inom grund- och gymnasieskola, Svensk biblioteksförenings 

rekommendationer för kvalitetsarbete   http://www.biblioteksforeningen.org/wp-

content/uploads/2011/08/Rek_kvalitGrundsk.pdf  (hämtad 2011-11-05) 
46

 Svensk biblioteksförening: Fri tillgång till information och kunskap – några aktuella utmaningar, sid 4, 

3 
47

 På grund av att fullständig anonymitet lovades respondenterna ges ingen referens till biblioteksplanen, 

kommunens namn skulle då vara avslöjat 
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

Tidigare forskning och litteratur kring uppsatsens frågeställningar tas här upp. 

Genomgången är indelad i tre avsnitt benämnda Undervisning och elever, Informations- 

och kommunikationsteknik samt Skolbibliotekarier och lärare. Gränserna mellan de 

olika avsnitten är inte knivskarpa men indelningen används för att det ska vara lättare att 

överblicka materialet. 

3.1 Undervisning och elever  
 

Mycket forskning betonar vikten av att studenter och elever lär sig utvärdera 

information men påpekar samtidigt att det är en komplicerat område att lära ut. Både 

studenter och elever har svårigheter när det kommer till värdering av källor.
48

  

Asselin såväl som Julien & Baker noterar att behovet av ett källkritiskt förhållningssätt 

är nödvändigt samtidigt som rapporterna om att studenter/elever brister i sin förmåga att 

kritiskt utvärdera information är åtskilliga.
49

 Williams och Rowlands konstaterar i en 

forskningsgenomgång bland annat att problemen med elevers värdering av information 

är likartade nu som för tio till femton år sedan och att unga ägnar lite tid och 

tankeverksamhet till värdering.
50

 Norris såg 1985 både ett behov av kritiskt tänkande 

och en brist på dessa förmågor. Han menade att forskning visar på att förmågan att 

tänka kritiskt är en del av att vara utbildad. Samtidigt påpekar han att forskningen också 

säger att studenter inte gör särskilt bra ifrån sig på uppgifter som kräver kritiskt 

tänkande.
51

 1999 konstaterade exempelvis Hirsh att forskning tyder på att barn inte 

ifrågasätter information som de hittar. Hon ger flera exempel på studier som visar att 

barn ofta tror att information de lokaliserar på webben är sann. Hirsh kommer i sin 

studie av femteklassare bland annat fram till att eleverna behöver hjälp med att utveckla 

sitt kritiska tänkande, för att kunna värdera auktoriteten hos källor, såväl digitala som 

fysiska.
52

 Över 20 år efter Norris artikel tycks problemen vara desamma och kanske 

ännu större. Dorothy A Williams, skriver att behovet av att kunna hitta, kritiskt 

utvärdera och använda information inte är nytt men betydelsen har ökat i och med 

informationsteknologin.
53

 Alldeles nyligen konstaterade Anna Lundh i sin avhandling 

att elever som arbetar på ett projektbaserat sätt producerar snygga produkter med 

reproducerad text. Kritisk utvärdering och diskussion kring det funna materialet 

förekommer sällan.
54

 

Ovan talas om både barn och unga, elever och studenter. Forskningsöversikten av 

Limberg, Hultgren och Jarneving tydliggör att problemen kring att värdera källor ofta 

visar sig vara desamma oavsett elevernas/studenternas ålder.
55

 

                                                 

48
 Fitzgerald 1999,  

49
 Asselin 2005, sid 32 – 33, Julien & Baker 2009, sid 13 

50
 Williams & Rowlands 2007 

51
 Norris 1985, sid 40 

52
 Hirsh 1999, sid 1266 - 1267, 1280 

53
 Williams & Wavell 2007, sid 200 

54
 Lundh 2011, sid 35 

55
 Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, sid 117 - 118 
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Åtskillig forskning kommer, vilket framgår ovan, till liknande slutsatser även om det 

finns vissa studier som pekar i annan riktning. Enochsson menar att barn alltid bedömer 

sina källor, om än inte med hänsyn till samma kriterier som vuxna. Ibland värderas 

exempelvis källor utifrån rolighet.
56

 Williams och Rowlands nämner bland annat en 

studie från 1999 där äldre studenter använde flera olika kriterier för att utvärdera en 

webbsida. Studien byggde på att man frågade studenter hur de gör för att bedöma en 

källa istället för att, som i många andra studier, observera hur de gör.
 57

  

Att studenterna som tillfrågades om hur de utvärderade en webbsida visade på flera sätt 

att granska är intressant i förhållande till en nederländsk studie där stora skillnader i 

elevernas sätt att hantera källor konstaterades beroende på om eleverna var ombedda att 

utvärdera eller inte. I studien deltog barn i åldrarna 10 – 11 år. Studien var en del i ett 

större forskningsprogram där man funnit att det fanns en diskrepans mellan elevernas 

kunskaper om hur man hanterar webben, och deras faktiska hantering av webben. De 

hade kunskaper i teorin som inte användes i praktiken. I den aktuella studien ville man 

bland annat undersöka vilka metoder eleverna använder för att söka, läsa och utvärdera 

webben. Eleverna, som alla ingick i det större forskningsprogrammet, fick sex uppgifter 

att lösa. Uppgift ett och två gick ut på att leta efter svar på en fråga och eleverna tittade i 

stort sett endast på om webbsidorna de träffade på kunde användas för att få svar på 

frågorna. Värdering utifrån andra aspekter skedde inte, exempelvis ifrågasattes aldrig 

källornas tillförlitlighet. Alla webbsidor behandlades som likvärdiga avseende på deras 

möjlighet att erbjuda rätt information. Övriga uppgifter såg annorlunda ut och i själva 

frågan lyftes utvärdering av webbsidor. Eleverna klarade då bättre av att exempelvis 

skilja mellan olika typer av sidor och att ifrågasätta trovärdighet. Tendenser som 

hittades i elevernas sätt att hantera webben var bland annat sökandet efter ”det rätta 

svaret” och avsaknad av reflektion. Slutsatserna som dras är att användandet av webben 

måste sättas i samband med målen för inlärningen och inte endast ses som en ersättning 

för tryckt material samt att insatser kring webbkompetenser måste sättas in i tidiga 

skolår innan eleverna fullt har utvecklat egna vanor kring användningen av webben. 

Eleverna hade redan en uppfattning av sig själva som skickliga webbanvändare, trots att 

studien visade att de inte var benägna att utvärdera den information de använde. 

Förmågor som krävs i användandet av webben för kunskapskonstruktion, däribland 

kritisk granskning, måste därför introduceras för barn redan i tidiga skolår eftersom de 

använder webben hemma och det påverkar barnens åsikter om behovet av att lära.
58

 

Även Fitzgerald ser att barn ofta kan men kanske inte gör när det handlar om att 

utvärdera information. Hon diskuterar forskning kring barns förmåga till utvärdering 

och pekar på olika studier som visar på att barn i de tidiga skolåren kan upptäcka 

inkonsekvenser och bedrägerier, speciellt om de är förvarnade om dem. Om de inte är 

förberedda på att informationen ska utvärderas är de inte lika benägna att göra det. 

Information utvärderas sällan spontant. Fitzgerald visar också på studier där det 

framkommer att äldre elever uppträder på ett liknande sätt. Barn har en tendens att inte 

se information som något att analysera. En aspekt av detta är att de har förtroende för 

auktoriteter och fostras till att lyda och lita till vuxna. När Fitzgerald sammanfattar den 

genomgångna forskningen noterar hon att barn behöver hjälp med att avgöra när 

utvärdering är lämplig. En hjälp som kan minska allteftersom. Fitzgerald poängterar att 

                                                 

56
 Enochsson 2001, sid 182 

57
 Williams & Rowlands 2007, sid 11 

58
 Kuiper, Volman, Terwel 2008 



14 

 

skolbibliotekarier har en uppgift när det gäller elevernas utvecklande av 

informationskompetenser, inklusive utvärdering och att undervisningen bör ske i en 

ämneskontext.
59

 

 

Louise Limberg har undersökt samspelet mellan informationssökning och lärande. 

Hennes studie genomfördes i en gymnasieklass och i gruppen ingick, förutom eleverna, 

en lärare och en skolbibliotekarie. Eleverna arbetade med EU och skulle efter slutfört 

arbetsområde kunna ta ställning för eller emot EU. Sättet att söka, välja och använda 

material studerades av Limberg.
 
Limberg analyserade elevernas informationssökning 

där hon granskade sökning, val och användning av information.
60

 Hon urskilde fem 

aspekter: relevanskriterier, informationsöverflöd, informationsmättnad, kognitiv 

auktoritet och hantering av partiskt material. Jag väljer att här närmre redovisa de två 

sista aspekterna. Eleverna bedömde en källas trovärdighet på olika sätt. Uppfattningarna 

av kognitiv auktoritet delades in i kategori A och B. Eleverna i kategori A avgjorde 

trovärdighet efter yttre tecken, såsom språket i källorna eller personers ställning. 

Eleverna i kategori B tittade förutom på yttre tecknen också på innehållet. Granskning, 

jämförelse och vägning mot annan information genomfördes.  

Sättet som eleverna hanterade bias på delades in i tre kategorier, A – Bias ger bristfällig 

information, B – Bias skall balanseras och C – Bias kan användas för att förstå olika 

ståndpunkter. Eleverna i kategori C menade att det inte fanns någon opartisk, objektiv 

information. De önskade förstå motiv och värderingar bakom argument i informationen. 

I kategori B ville eleverna avgöra vilken sida som hade rätt. Efter en analys av alla fem 

aspekterna, relevanskriterier, informationsöverflöd, informationsmättnad, kognitiv 

auktoritet och hantering av partiskt material placerade Limberg in eleverna i någon av 

kategorierna A – att söka fakta, B – att väga information och C – att granska och 

analysera.  Dessa kategorier bildades utifrån en aggregering av aspekterna ovan. A – 

uppfattningar av de olika aspekterna fördes till den aggregerade kategorin A o.s.v. 

Inlärningsresultatet, så som det visade sig i lärarens bedömning och i elevintervjuer, 

hade en stark överensstämmelse med de aggregerade kategorierna A, B och C. I den 

aggregerade kategori C fanns de elever som nådde bäst resultat. Källkritiska förmågor 

såsom hantering av bias och fastställandet av kognitiv auktoritet påverkade 

inlärningen.
61

 Enligt Limberg är det inte sökförmågor utan bruket av information som 

samverkar med inlärningsresultatet.
62

 Vidare studier av Alexandersson och Limberg 

bekräftar resultatet, de elever som klarar av både själva informationssökningen och 

också den källkritiska granskningen, abstraktionen, är de elever som klarar av att 

omvandla information till kunskap.
63

 

Francke m.fl. gör en forskningsgenomgång där de tittar på elevers förhållningssätt till 

källor. De konstaterar att eleverna ofta söker utan att ifrågasätta och att det när eleven 

ska avgöra trovärdighet ofta görs utifrån lärarens krav istället för utifrån deras egna 

kriterier för vad som är trovärdigt. Skolkontexten påverkar hur eleverna ser på 

uppgiften. I en studie undersökte de hur gymnasieelever fastställer en källas 

trovärdighet. Eleverna fick i uppgift att i grupp hitta 12 källor som rörde expansion eller 
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avveckling av kärnkraft i Europa och sedan ranka dem efter trovärdighet och motivera 

rankningen. Många av studenterna hävdade att de aldrig tidigare hade diskuterat 

trovärdighet på det här sättet.  Efter analys framträdde sex strategier: kontroll av 

författaren, kontroll av referenser, källans användbarhet, aktualitet, mediaspecifika 

egenskaper hos källan, retorik och slutligen socialt engagemang. Utifrån strategierna 

formades fyra sätt att närma sig trovärdighetsfrågan. Dessa fyra var trovärdighet genom 

kontroll, genom balans, genom engagemang och genom mångfald. Verktygen som 

används för kontroll finns ofta uppräknade i källkritiska checklistor och ofta används 

de, kanske på grund av tidsbrist, på ett ytligt sätt. Mer djupgående analyser kan dock 

utföras med en checklista som hjälpmedel och denna typ av kontroll ses ha 

gemensamma drag med Limbergs aggregerade kategori C, att granska och analysera. De 

fyra sätten att närma sig kompletterade varandra och i många fall använde samma elev 

flera olika sätt att närma sig trovärdighetsfrågan. Avslutningsvis framförs några 

påpekanden, de menar bland annat att samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier är 

viktigt för att hjälpa eleverna att hantera den digitala lärmiljön, samt att frågor kring 

trovärdighet i digital media måste lyftas upprepade gånger genom skolåren.
64

 

 

Ross Todd har undersökt hur elever i årskurserna 6 - 12 använder information för att 

utveckla kunskap. Han konstaterar att den största andelen av studenterna koncentrerade 

sig på att samla fakta och progressionen märktes genom att fler fakta lades till de 

faktakunskaper som fanns vid föregående mättillfälle. En mindre grupp av studenterna 

visade progression genom att angripa materialet mer analytiskt och reflekterande under 

försökets gång. Todd avslutar sin artikel med att det behövs ett skifte i undervisningen. 

Eleverna behöver istället för endast sökhjälp, stöd i att hantera informationen på ett 

kritiskt sätt för att fördjupa nivån på kunskapen i motsats till att endast hamna på en 

ytlig nivå.
65

  

Todd och Heinstrom har i en annan studie undersökt ett stort antal skolbibliotek och 

kom bland annat fram till att skolbibliotekarier främst hjälper elever att söka 

information, och endast i viss utsträckning att utvärdera. Studenterna menar att de får 

lite hjälp med att konstruera kunskap ifrån informationen. Fokus tenderar att ligga på att 

lokalisera och få tillgång till information. Todd menar att resultaten visar på att man, när 

det gäller insatser kring informationskompetens, skulle kunna skifta fokus från 

informationsdimensioner till kunskapsdimensioner.
66

 

Några forskare diskuterar hur undervisningen egentligen bör genomföras. 

Alexandersson och Limberg menar att deras tio år av forskning har visat att 

undervisning kring informationskompetens bör inriktas mot aspekter på 

informationsanvändning och då särskilt kritisk granskningen och förståelse. Ett 

förhållningssätt kan enligt dem vara att se olika källor som röster i en diskussion kring 

ett visst ämne. Olika infallsvinklar och perspektiv uppmärksammas lämpligen. Samspel, 

interaktion och kommunikation är grundläggande delar, bibliotekarier och lärare är 
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centrala i elevens lärande. Detta samspel ska inrikta sig på kunskapsinnehåll och inte på 

teknik och procedurer.
67

 

Carol C Kuhlthau konstaterar att Internet i klassrummet inte i sig medför att skolan är 

rustad för 2000-talet. Istället krävs ett nytt sätt att lära, elever måste förberedas för en 

komplex informationsmiljö. Baserat på mycket forskning lyfter hon fram sina idéer om 

”Guided Inquiry”. Hennes modell omfamnar ett vidare område än just elevens 

källkritiska förhållningssätt, men undervisning kring källkritik ryms inom modellen.
68

 

Kuhlthau skriver att informationskompetens är själva kärnan av vad det innebär att idag 

vara utbildad.
69

 Flera tankar är intressanta för den här uppsatsen. Guided inquiry innebär 

att elever lär sig genom ett undersökande arbetssätt och att en handledare i form av 

lärare eller bibliotekarie finns till hands hela vägen genom elevens process. Kuhlthau 

påpekar att skolbibliotekarier är mycket viktiga för 2000-talets elever. Lärare klarar inte 

av uppgiften själva. Skolbibliotekarier är de som har träning och expertis kring att 

lokalisera, utvärdera och använda information. Vidare säger hon att ett undersökande 

arbetet med utgångspunkt från skolbiblioteket kan vara en resurs för att klara av de krav 

som ställs av läroplaner inom flera olika ämnen, istället för något som görs i mån av tid 

efter det att övrigt är avklarat.
70

 Guided Inquiry beskrivs bland annat som ett sätt att få 

studenter att tänka själva, fatta bra beslut och lära sig att lära för livet. Bitar som ligger 

nära det kritiska tänkandet som behandlas i den här uppsatsen.
71

 Idén om lärare och 

bibliotekarier som handleder och vägleder när det behövs bygger på Kuhlthaus tidigare 

forskning om osäkerhetsprincipen och Vygotskys teorier om utvecklingszoner. I 

utvecklingszonen klarar eleven av mer med hjälp av handledning än vad han eller hon 

skulle ha klarat själv och en utveckling kan ske. Kuhlthau menar att läraren och 

bibliotekarien måste vara uppmärksamma på när eleverna blir osäkra och behöver stöd 

och då utnyttja situationen pedagogiskt.
72

 Varje situation är olik den andra och 

eventuellt är det inte generellt så att eleverna alltid visar sig osäkra. I stort stämmer dock 

tanken om handledning väl överens med föreliggande uppsats sociokulturella 

perspektiv. 

 

3.2 Informations- och kommunikationsteknik 
 

Som ovan nämnts har problem förknippade med att hantera information länge funnits. 

Säljö instämmer i detta. På senare år är digital teknik och webben det som det flesta 

tänker på när man talar om informationssökning. Människor omges av information och 

den är numera för majoriteten en viktig del i livet och samhället har ett behov av 

informationskompetenta medborgare. Säljö påpekar att nya medier och nya sätt att 

dokumentera medför förändrade sätt att lära.
73

 Rowlands m.fl. undersöker påståenden 

kring ”The google generation” och menar att det är farligt att anta att unga är experter 
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på information, informationskompetensen kommer inte automatiskt tillsammans med 

den digitala kompetensen.
74

 

 

Informationskompetens och källkritik kopplas ofta samman med Internet och IKT. Som 

exemplifierat ovan, påpekas ofta att informationstekniken ytterligare nödvändiggör 

behovet av ett kritiskt förhållningsätt. 1999 påpekade Sandra G. Hirsh att barn alltmer 

använder elektroniska resurser för att täcka sitt informationsbehov.
75

 Statens medieråd 

har 2010 undersökt medievanor hos barn i åldrarna 2 - 9 år. Debutåldern för 

internetanvändning är i Sverige idag runt 4 år. 57 % av barnen i åldrarna 5 - 9 år är 

uppkopplade till internet minst en gång i veckan under sin fritid. 94 % tittar på TV flera 

gånger i veckan, 70 % av barnen i åldersgruppen tar då och då del av TV nyheterna och 

52 % läser då och då papperstidningen.
76

 De lärare som undersöks i den här uppsatsen 

undervisar elever i den aktuella åldersgruppen. Det är därför rimligt att anta att de elever 

som lärarna möter i klassrummet tar del av en stor mängd information på sin fritid. 

Därtill läggs den information som är en del av undervisningen i skolan. För att kunna 

hantera internet menar Säljö m.fl. att det krävs att människor utvecklar ett självständigt 

och kritiskt tänkande. Det är en del av att kunna förädla information till kunskap.
77

 

För unga människor är Web 2.0, med kommunikation, samarbete och kreativitet mellan 

användare, nätverk, wikis och bloggar, en del av vardagen. Ross Todd har i en 

forskningsöversikt tittat på ungas användning av webben. Bland annat hänvisar han till 

en amerikansk undersökning som säger att 59 % av barn mellan 5-17 år använder 

Internet, en siffra som liknar den från den ovanstående svenska undersökningen. I den 

amerikanska studien fanns skillnader mellan olika grupper i samhället och skolans 

betydelse för överbrygga den digitala klyftan påpekas. Todd tar också upp vuxnas vanor 

online och konstaterar att det påstådda gapet mellan den unga generationen av ”digitala 

infödingar” och vuxenvärlden inte helt stämmer överens med aktuell forskning. Äldre 

användare kommer ikapp de yngre i fråga om att använda Web 2.0 teknologin i olika 

syften. Något som i det här sammanhanget är intressant då ett källkritiskt arbete i skolan 

ofta kopplas till webben och hur de äldre, skolbibliotekarier och lärare, kan vägleda de 

yngre. Samtidigt citerar han Prensky, som ofta talar om digitala infödingar och 

immigranter när han säger skolan är gammaldags och att det är livet utanför skolan som 

förbereder eleverna för framtiden. Todd ser att skolbibliotekarier kan en viktig del i en 

förändring av den situationen. Skolbiblioteket måste syssla med kunskapsutvecklande 

kompetenser och i uppräkningen av dessa kompetenser märks bland annat ett kritiskt 

tänkande. Skolbiblioteket kan bistå i utvecklingen av förmågor som behövs för ett aktivt 

och eftertänksamt deltagande i webbmiljön. Utmaningen är att utnyttja situationen och 

inte bekämpa den. För att inte skolbiblioteken ska bli ännu mer marginella i ungas liv 

måste diskussionen röra sig kring hur man anpassar sig till rådande förhållanden istället 

för att motarbeta dem.
78
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3.3 Skolbibliotekarier och lärare 
 

Skolbibliotekarier och lärare har viktiga roller i elevernas utveckling av 

informationskompetensen. Alexandersson och Limberg menar att det behövs kunniga 

bibliotekarier och lärare som stöd för eleven. De poängterar samtalets roll i 

informationssökningens olika delar.
79

 Julien och Baker, båda doktorer vid universitetet i 

Alberta, observerar även de att forskningslitteraturen vittnar om att 

informationskompetensen är underutvecklade hos många studenter. Studenterna i deras 

undersökning var inget undantag, de uppvisade endast ytliga förmågor att utvärdera 

information. Julien och Baker identifierar de undervisande lärarnas roll i problematiken 

som betydande och ser att ett nästa steg i att undersöka frågan kan vara att intervjua 

lärare kring informationskompetens.
80

 Williams och Wavell menar att grunden för 

informationskompetensen i skolan är en förståelse för relationen mellan 

informationskompetens och lärande. En sådan förståelse möjliggör en effektivare 

integration i den övriga undervisningen. De skriver att skolbibliotekarier kan guida i 

anskaffandet och i utvärderingen av information, medan läraren styr aktiviteter och 

uppgifter där eleverna ska använda information för att utveckla kunskap. Viktigt i detta 

sammanhang blir då att förstå hur lärare tänker kring informationskompetens.
81

 

Också Bruce och hennes medförfattare uppfattar att pedagogens, både lärarens och 

bibliotekariens, synsätt kan vara betydelsefullt i sammanhanget. De poängterar att olika 

sätt att se på informationskompetens kan medföra olika sätt att närma sig undervisning 

som syftar till informationskompetens.
82

 I projektet Informationssökning, didaktik och 

lärande, förkortat IDOL- projektet, undersöktes informationssökning och lärande i 

skolan. Limberg och Folkesson urskiljde i IDOL- projektet 3 olika uppfattningar om hur 

lärare och bibliotekarier ser på elevers utveckling av källkritisk förmåga: a) Källkritisk 

förmåga är en mognadsfråga, en utveckling som kommer med åren. b) Källkritisk 

förmåga är en personlig egenskap. c) Källkritik kan läras genom undervisning. Lärare 

och bibliotekarier menar att ha en källkritisk förmåga handlar om sådant som att kunna 

skilja mellan opålitliga och pålitliga källor, att kunna avgöra om en källa är objektiv 

eller att kunna avgöra vad som är rätt information då motstridiga uppgifter ges. Både 

lärare och bibliotekarier anser att elever brister i sin förmåga att utvärdera information. 

Att jämföra olika källor ses som en möjlig väg att lära ut källkritik, något som dock inte 

tycks ske så mycket i den faktiska undervisningen. Ett konstaterande som Limberg och 

Folkesson gör är att både lärare och bibliotekarier tycker att undervisning i hur källor 

värderas är ett område som är speciellt svårt. De bibliotekarier och lärare som har en 

uppfattning enligt a eller b ovan, att källkritisk förmåga är en mognadsfråga eller en 

personlig egenskap, ser inte att man kan göra så mycket åt området genom att undervisa. 

Ambitioner kring undervisning runt källkritik hämmas av synsätt a och b. Uppfattningar 

enligt kategori c, att källkritik kan läras genom undervisning är i Limbergs och 

Folkessons material mindre framträdande.
 
Några av informanterna med den 

uppfattningen ger exempel på undervisning som man skulle kunna genomföra, 
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exemplen med undervisning som faktiskt utförs är färre. Här ser författarna en 

utvecklingspotential.
83

  

Ytterligare studier har genomförts kring lärare och informationskompetens. Tidigare 

nämnda Williams och Wavell har genomfört en empirisk studie med syftet att 

undersöka hur lärare i ”secondary school” uppfattar informationskompetens kopplat till 

eleverna och hur de tänker kring undervisningen.
84

 De konstaterar att vid starten av 

studien var majoriteten av de deltagande lärarna obekanta med termen ”information 

literacy”, och de var inte heller vana vid att diskutera ämnet med sina kollegor. Trots det 

var de inte ovilliga att delta i diskussionerna som var en del av studien. En viss 

osäkerhet om hur ”information literacy” kunde relateras till deras elever fanns. I studien 

identifierades sex olika föreställningar om vad ”information literacy” kopplat till elever 

kan vara. Dessa var: hitta information, språklig förståelse, konstruera mening, 

skicklighet (fokus på ”skills” istället för på ämnet), kritisk medvetenhet och 

självständigt lärande. Ibland dessa var kategorin att ”hitta information” i studiens 

startskede den mest dominerande. Allt efter studiens fortskridande försköts fokus. Det 

tycktes inte finnas någon åsikt om vilka kategorier som var viktigare än andra förutom 

att ”independent learning” sågs som det slutgiltiga målet. Eleven skulle vara rustad för 

ett självständigt livslångt lärande. Tankar om att vissa förmågor, exempelvis förmågan 

att skapa mening ur informationen, berodde på ålder och mognad förekom.  

 

Tanken om det ”rätta svaret” finns hos de lärare som deltog i fokusdiskussioner 

genomförda av Lundh, Davidsson och Limberg. Idén om att det finns ett rätt svar brukar 

bland annat innebära att lärare ställer frågor som bara har ett svar och få möjligheter till 

analys och eget ställningstagande och kunskapsbyggande ges. Vidare såg man i 

fokusdiskussionerna att ickedigitala källor ofta föredrogs framför digitala när det gällde 

yngre elever. Förklaringarna hade att göra med lärarens kontroll och den andra med 

elevernas läskunnighet. Användningen av internetbaserade källor ansågs kräva mycket 

stöd till eleven och övervakning av vilket material som används, något som det enligt 

lärarna inte finns tid till. Användning av internet kräver, enligt lärarna i studien, en 

högre nivå av läsfärdigheter. Det ansågs att verktyg för informationssökning skulle 

introduceras i en speciell ordning, med tryckt material före digitalt. Skolan ska 

kompensera att fritiden ofta består av användning av nya medier såsom datorer och spel. 

Den ”goda barndomen” med barnlitteratur, fantasi och natur ska erbjudas genom skolan 

och informationsteknologin väjer man för. Detta synsätt medför en påverkan på hur 

undervisningen kring informationskompetens sker i de yngre åldrarna. Trots att 

informationskompetens idag ofta anses ingå i att vara läskunnig, tycks det som om 

dessa aspekter sällan tas i beaktande av lärare som undervisar de yngre eleverna. Lundh 

m.fl. menar att idén om att elevers läs- och språkutveckling hotas av 

informationsteknologin utgör en begränsning, hänsyn tas inte till krav på nya 

informationsförmågor som finns i det nutida samhället.
85

 Krav som också Julien & 

Baker ser och jämställer med läs- och skrivkompetens: 
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In an information society, where access to information and critical evaluation 

of that information is central to economic and personal well-being, 

information literacy skills are as essential as basic reading and writing.
86

 

Pedagoger som undervisar elever i de tidiga skolåren ser, enligt ovan, ofta 

informationstekniken som hotfull och farlig för de yngre barnen och deras ”goda 

barndom”. 
87

 Fitzgerald ser liknande tankar hos lärare och skolbibliotekarier. Hon 

menar att problem förknippade med kvaliteten på information ofta löses med hjälp av 

att avlägsna och filtrera olämplig information. Detta är, enligt Fitzgerald, en icke 

ändamålsenlig väg att gå. Istället hjälper man bäst genom att bygga upp 

informationskompetensen.
88

 

 

Asselin ser i en undersökning att när lärare som undervisar i årskurserna 6 – 7 tillfrågas 

om hur de undervisar informationskompetens till sina elever rapporterar de flesta att de 

undervisar kring att lokalisera, samla in och organisera information. Färre säger 

exempelvis att de i undervisningen betonar förmågan att utvärdera trovärdighet och 

tillförlitlighet hos källorna, vilket ses som allvarligt av Asselin:  

That the ability to evaluate resources critically, especially digital and 

Internet information resources, is neglected to the degree found in this study 

is a serious educational matter.
89

 

Som svar på frågan om vilka faktorer som hjälper eller motarbetar lärarnas möjligheter 

att undervisa informationskompetens angav de bland annat att tillgången till bibliotek, 

bibliotekarier och tekniska hjälpmedel är för liten. Ungefär en tredjedel ansåg att 

informationskompetensen bara var ytterligare ett undervisningsansvar som lades på dem 

i en redan tidspressad tillvaro. Några trodde att området ibland prioriterades bort för 

annat som ansågs mer angeläget. Betydelsen av stöd och utbildning för lärarna lyftes 

också upp. Asselin tar i sin diskussion upp värdet av att veta vad lärarna undervisar 

kring för att kunna bygga ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier. Hon menar att 

samarbetet kan byggas kring de områden där undervisningen inte är så frekvent, och det 

är i det här fallet informationsprocesser på högre nivå, däribland kritiskt tänkande.
90

  

Samarbetet uppmärksammas också i forskning av Williams och Wavell, där 

skolbibliotekets påverkan på lärandet undersöks. Efter diskussioner i fokusgrupper och 

åtta fallstudier såg man bland annat att många av de faktorer som påverkar lärandet 

kräver samarbete mellan lärare och bibliotekarier. Lärare och bibliotekarier måste, för 

att samarbetet kring att stödja eleverna ska fungera, förstå varandras expertis.
91

 

I sin magisteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap, fann Kero och 

Selegran att högstadielärare uppfattade källkritik som en viktig del i att vara 

informationskompetent, samt att de ser att eleverna har stora svårigheter inom området. 

Lärarna i undersökningen var överens om att informationskompetens kan påverka 
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utveckling av ämneskunskaper positivt. I lärarens praktiska undervisning ingick främst 

att söka och finna information. I studien ingick även några bibliotekarier. Både lärare 

och bibliotekarier ansåg att elevernas informationskompetens i huvudsak var lärarnas 

ansvar. Bibliotekarierna önskar en utveckling av samarbetet mellan lärare och 

bibliotekarier, de vill delta mer i planering och undervisning. Tid, personkemi och 

möjligheten till informella möten är faktorer som lyfts fram som betydelsefulla.
92

  

Ross Todd blir med anledning av sin forskning intervjuad av Brian Kenney för ”School 

Library Journal”. Han talar där om just det som Kero och Selegran uppmärksammade, 

att skolbibliotekarier vill ha ett utvecklat samarbete med lärare. Todd menar att 

skolbibliotekarier ibland ser sig som offer. De vet vad skolbiblioteket skulle kunna 

innebära för eleverna och vilken kompetens de själva har och de tycker att ingen 

uppmärksammar detta.  Todd menar att om förändringar önskas så måste en del av 

förändringarna komma från skolbibliotekarierna själva. De måste fundera på vilka steg 

de kan ta utifrån aktuell forskning för att utveckla skolbibliotekets pedagogiska roll. Det 

handlar om att lyfta sin kompetens och visa vad skolbibliotekarien kan göra för eleverna 

och inte sitta och vänta på att någon annan ska komma och rädda dem ur situationen. 

Det finns gott om bevis i forskningen för att biblioteket hjälper eleven att lära. Todd 

menar att skolbibliotekarier ska begrunda sin roll: 

 How can I develop in kids the intellectual scaffolds for engaging with 

information and really building my understanding and new knowledge of 

those curriculum standards?
93

 

Också i ett annat sammanhang kommenterar Todd forskning kring samarbetet 

lärare/skolbibliotekarie. Han menar att detta samarbete finns i medvetandet hos de flesta 

bibliotekarier och grundar detta på att han träffar tusentals bibliotekarier varje år. Enligt 

Todd visar forskning på att samarbetet inte är så utbrett och väl fungerande. Han har i 

en studie utförd på skolbibliotek i Delaware, funnit att det samarbetet som sker oftast 

handlar om att lärare och bibliotekarier kommunicerar informellt om ett projekt, men 

sedan arbetar enskilt. En viss del av samarbetet handlar om att man har formella möten 

och diskuterar ett projekt eller en lektion, men att sådant som uppsättandet av mål, 

undervisning och utvärdering sker enskilt. Den tredje varianten, att man gemensamt 

sätter mål, planerar undervisningen, undervisar och utvärderar är inte lika vanligt 

förekommande. Todd hänvisar till ett forskningsprojekt initierat av CISSL, Center for 

International Scholarship in School Libraries, där samarbete som har fungerat bra 

undersökts. Faktorer som kan leda till framgång listats. En av dessa berör ovan 

redovisade tanke om att inte som skolbibliotekarie se sig som offer utan fånga tillfällen 

som ges. En annan framgångsfaktor är att identifiera varandras expertis och bygga 

samarbete utifrån det. Det är också viktigt att lärare och skolbibliotekarier arbetar 

utifrån samma motivation. Det kan inte vara så att bibliotekarien samarbetar endast för 

att exempelvis marknadsföra biblioteket eller att läraren samarbetar för att utveckla sitt 

nätverk. Båda måste samarbeta med elevernas lärande som mål och motivation även om 

ökad status för biblioteket och ett utökat nätverk kan vara trevliga bieffekter.
94
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
 

Utgångspunkt för uppsatsen tas ur ett sociokulturellt perspektiv. Ett sociokulturellt 

perspektiv innebär bland annat att informationskompetenser uppfattas i relation till 

sociala praktiker och individens användning av redskap. Sättet att läsa, söka och 

utvärdera information påverkas av vilka redskap som används och av situationen. I det 

här fallet är skolan en del av kontexten och redskapen bland annat datorer, men också 

språk och handledande pedagoger.
95

  

Den här uppsatsen rör sig kring undervisning, och undervisning är förknippat med 

lärande. Målet för undervisning är att lärande ska ske. Ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande utgår ifrån en konstruktivistisk kunskapssyn.
96

 Detta innebär att kunskap ses 

som något man själv är med och skapar och inte något man får sig serverat i färdig 

form.
97

 Säljö diskuterar ett sociokulturellt perspektiv på lärande, bland annat i relation 

till olika mognadsteorier. Exempelvis kom ur Piagets forskning en stadieteori som bland 

annat innehöll en tanke om att barnets förmåga till abstrakta tankeprocesser ökar med 

barnets utvecklingsnivå, vilket får till följd att barnet ska styra sin egen utveckling och 

att läraren inte ska ingripa i barnets lärprocess.
98

 Ur ett sociokulturellt perspektiv 

kommer inte alla kunskaper och förmågor inifrån individen och beror inte på mognad 

utan utvecklas i samhället och mellan människor.99 Lundh menar att barn inte lär sig 

informationskompetens enbart genom att bli äldre och poängterar att skolan och 

skolbiblioteken har en viktig uppgift i att tidigt börja arbeta med dessa frågor.
100

 Det 

finns forskning som tyder på att undervisning kan ha effekt på elevers 

informationskompetens.
101

  

En förutsättning för att det alls ska vara någon idé att undervisa kring källkritik är just 

att man anser att förmågan att granska kritiskt kan utvecklas genom undervisning, i 

motsats till synen att en källkritisk förmåga mognar fram. Ett sociokulturellt perspektiv 

blir här ett stöd. Vygotsky har bidragit med i sammanhanget intressanta idéer, 

exempelvis tanken om att vi med hanledning och assistans klarar av mer än vad vi 

klarar på egen hand.102  Lärandet ses som ett samspel med andra och individen kan 

utvecklas tillsammans med någon mer erfaren, såsom en lärare eller en 

skolbibliotekarie. Språkets och kommunikationens betydelse för kunskapsbildning 

framhålls.103 All förståelse ses ur ett sociokulturellt perspektiv som medierad. Det 

innebär att tillgången till världen sker indirekt, via olika medierande redskap, 

exempelvis språket. En lärare, skolbibliotekarie eller annan mer erfaren person kan 
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fungera som en mänsklig mediator.
104

 Det blir då intressant att se på hur lärarna 

erbjuder den hanledningen till eleverna. Enochsson menar att ur en sociokulturell 

synvinkel kan en av lärarens uppgifter vara att få eleverna att reflektera över material de 

ser på en datorskärm. Hon menar vidare att det inte finns något som motsäger en tidig 

utveckling av förmågan att reflektera. Avgörande är om eleverna får möjligheten att lära 

sig genom träning.
105

  

Lärande studeras inte ur ett generellt perspektiv. Att man har informationskompetens i 

en situation innebär inte självklart att man har det i en annan, 

informationskompetenserna ser olika ut från situation till situation. Ett sociokulturellt 

perspektiv uppmärksammar att den omgivning som människan lever i har betydelse för 

hur och vad man lär, det finns ett samspel mellan kollektiv och individ.106  Säljö 

diskuterar mycket lärandets situerade natur. Han menar att lärande handlar om 

erfarenheter som görs och hur och vad av innebörder, tolkningar och handlingsmönster 

som tas med till andra situationer. Han skriver följande: 

Lärande handlar om att bli delaktig i kunskaper och färdigheter och att 

förmå bruka dem på ett produktivt sätt inom ramen för nya sociala praktiker 

och verksamhetssystem.
107

 

Ett sociokulturellt perspektiv påverkar också förhållningssättet till den här uppsatsen. 

Olika avseenden av verkligheten ses som socialt konstruerade. Sociala samspel skapar 

sociala företeelser och kategorier och medför också att dessa företeelser och kategorier 

ständigt revideras. Det betyder att den här uppsatsens beskrivning av verkligheten är en 

specifik version av verkligheten och inte slutgiltigt gällande.
108

 

 

 

4.2 Källkritiskt tänkande 
 

4.2.1 Teori och forskning kring källkritik och kritiskt tänkande 
En källa kan vara skriftlig, muntlig, materiell osv. Med ”källa” avses det som på något 

sätt är ursprunget till vår kunskap. Källkritikens uppgift är att värdera dessa källor. 

Källkritiken sysslar med frågor som ”Hur vet jag det jag tror att jag vet?” och ”Hur ska 

jag bedöma sanningshalten i den information jag möter?” Detta menar Torsten Thurén, 

lic. i historia och dr i journalistik. Han ser källkritiken som en samling metodregler för 

att ta reda på vad som är sant – eller i varje fall sannolikt. Thurén säger också att 

källkritiken innebär att man tolkar sina källor.
109

 Jarrick, professor i historia, diskuterar 

också vad som avses med en källa. Han menar att en källa är något som dokumenterar 

ett sakförhållande och i och med det utgör grund för påståenden som görs om detta 

sakförhållande. Han konstaterar att mycket kan rymmas inom definitionen och 

diskuterar vidare om vilka källor som är historiska och konstaterar att så gott som alla 
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källor i viss mån kan ses som historiska. Det kan dock finnas en skillnad mellan 

historiska och andra källor, en historiker kan inte under tiden kunskapen söks ändra på 

situationer såsom exempelvis kan göras vid vissa experimentella vetenskaper. Jarrick 

menar att det behövs viss förnyelse i sättet att se på källkritik inom historievetenskapen, 

all information som används måste granskas källkritiskt.
110

 Både Jarrick och Thurén är 

historiker och källkritiken har sitt ursprung i historievetenskapen, där behovet att rensa 

upp bland myter och hjältesagor fanns.  De källkritiska principerna är enligt Thurén 

äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Han menar att källkritiska problem är 

speciellt avgörande för journalister och historiker, men samtidigt påpekar han att 

källkritik egentligen är en angelägenhet för alla människor.
111

  

 

Inom den historievetenskapliga källkritikens område återfinns också Sirkka Ahonen, 

professor emerita i historia och socialvetenskap vid universitet i Helsingfors. Hon 

diskuterar kritiskt tänkande och skriver att kritiskt historiskt tänkande i hennes artikel 

gäller sättet att skaffa och verifiera kunskap. Vidare skriver hon att metatänkandet, 

exempelvis tänkandet kring en textförfattares del i den historiska process som texten 

handlar om, måste läras in. Ahonen skriver att förutsättningen för en kritisk process hos 

en elev är att eleven reflekterar över källan och tolkningens natur och över olika 

förklaringsstrategier och då formulerar begrepp för sitt tänkande.
112

 Gärdenfors kopplar 

också metatänkande med källkritik.
113

 Han menar att man hos barn kan öva upp detta 

tänkande genom att exempelvis träna på att ställa frågor om information, att träna 

källkritik. Vidare skriver han att forskning tyder på att den här typen av tänkande är 

gynnsamt för lärande i allmänhet.
114

 

Limberg skriver i sin doktorsavhandling att många av de förmågor som i olika 

definitioner, av forskare, sätts i samband med informationssökning egentligen handlar 

om kritiskt tänkande. Hon nämner förmågor som att kunna skilja fakta från värderingar, 

att avgöra en källas trovärdighet, att bedöma vad som är relevant information, att 

upptäcka bias, att kunna skilja vederhäftiga påståenden från icke vederhäftiga.
115

 

Samma koppling gör Fitzgerald när hon konstaterar mycket tydliga kopplingar mellan 

utvärdering av information och kritiskt tänkande. Fitzgerald menar att vissa forskare till 

och med likställer kritiskt tänkande med utvärdering.
116

 Kritisk tänkande har, enligt 

Stephen P. Norris, definierats som att rationellt bestämma vad man ska göra eller vad 

man ska tro. Han hänvisar till bland annat en undersökning av kritiskt tänkande där 

definitionen var: ”the process of reasonably deciding what to believe”.
117

  

 

När det gäller att bestämma vad man ska tro är Wilsons diskussion kring begreppet 

kognitiv auktoritet intressant. Av olika anledningar väljer vi att lita på vissa 

kunskapskällor och därmed tillskriver vi dem kognitiv auktoritet. Den kognitiva 

auktoriteten är kopplad till ämnesområde och därför har man ofta flera kognitiva 
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auktoriteter . Tänkandet kan påverkas av våra kognitiva auktoriteter. Wilson menar att 

man kan vara för lättledd, men att man också kan vara för skeptisk.
118

 

 

Daniel T. Willingham menar att kritiskt tänkande ofta uppfattas som förmågan att se 

båda sidorna av en fråga, att vara öppen för nya idéer som motsäger den tidigare 

uppfattningen, att kräva att påståenden backas upp med bevis, att dra slutsatser utifrån 

tillgängliga fakta, att lösa problem o.s.v. Mer kompakt, ur den kognitiva 

vetenskapsmannens synvinkel, innebär kritiskt tänkande, enligt Willingham, att man 

resonerar, bedömer och fattar beslut samt löser problem. Han menar dock att man tänker 

på det här sättet hela tiden, men endast ibland kritiskt. Kritiskt tänkande blir då en 

delmängd av dessa aktiviteter. Denna delmängd kännetecknas av effektivitet, 

nytänkande och självständighet.
119

 

Informationskompetens som allmän kompetens problematiseras av Limberg, Sundin 

och Talja.
120

 Informationskompetens används här likställt med den engelska termen” 

information literacy”. Exempelvis Anna Lundh väljer att använda pluralformen 

”information literacies” beroende på att hon menar att informationskompetens är 

kontextbunden. Lundh ser det som flera informationskompetenser, olika i olika 

sammanhang.
121

 Willingham lyfter den här tanken när det gäller det kritiska tänkandet.
 

Han betonar att det kritiska tänkandet inte är en uppsättning färdigheter som lärs in och 

sedan kan användas oavsett sammanhang. Tankeprocessen är sammankopplad med det 

tankarna handlar om, med ämnet.
122

 Även Norris ser att det är rimligt att anta att 

kontexten påverkar förmågan att tänka kritiskt.
123

 Fitzgerald ser denna påverkan som 

oftast positiv, men hon påpekar att förkunskaper kan medföra att man ignorerar 

information som inte stämmer överens med det tidigare kända.
124

 Om man talar om 

flera informationskompetenser kan den ganska vanligt förekommande källkritiska 

checklistan behöva diskuteras.
125

 Det kan vara problematiskt att använda en checklista 

där samma procedurer ska genomföras oavsett kontext. 
126

 Dock skulle sådana 

checklistor kunna fungera som stöd för mer djupa analyser anpassade till kontexten.
127

 

Både Norris och Willingham menar alltså det inte är tillräckligt att ha kompetensen eller 

färdigheten att tänka kritiskt, den förmågan kan mycket väl vara avgränsad till bara 

vissa sammanhang. Norris hänvisar till forskning som säger att en individ måste ha en 

benägenhet att använda sitt kritiska tänkande när det behövs. Vidare diskuterar Norris 

”the critical spirit”, en person som handlar i en ”kritiks anda” vet när det kritiska 

tänkandet ska kopplas på, tänker kritiskt om sitt eget tänkande samt har en benägenhet 

att handla utifrån de slutsatser det kritiska tänkandet leder fram till. Han menar att 

elever måste ledas mot förståelsen att det handlar om ett öppet och ärligt sökande efter 

sanning mer än vad det handlar om kritik.
128

 Willingham lyfter upp att det är 
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problematiskt att komma dithän. Han säger att om en student påminns tillräckligt många 

gånger om att det är lämpligt att se på en fråga från flera perspektiv kommer han att lära 

sig att göra så. Det finns ändå en känslighet för kontexten, om studenten inte vet 

tillräckligt mycket om ämnet är det svårt att se på frågan från flera håll. Det är också 

svårt att bedöma rimligheten av någonting om man inte vet så mycket om området.
129

  

 

John Dewey, amerikansk filosof och pedagog som levde mellan 1859 – 1952, citeras 

fortfarande när det handlar om kritiskt tänkande.  Han poängterar, enligt Mancall m.fl., 

att vad skolan kan och måste göra för eleverna är att utveckla deras förmåga att tänka.
130

 

Burman skriver att Dewey menar att man i skolan samlar information men bortser från 

visdom och gott omdöme. Han menar att information och faktakunskaper inte är en 

garanti för ett gott omdöme, men att det goda omdömet behövs eftersom varje situation 

är unik och generella regler inte kan tillämpas. Det goda omdömet handlar om att kunna 

avgöra vad som är viktigt, förmågan att välja ut det betydelsefulla och avgöra vad som 

ska bortses ifrån. Burman anser att det också idag är svårt att komma förbi begreppet 

”det goda omdömet” när man diskuterar kritiskt tänkande. Det goda omdömet är en 

slags praktisk kunskap som bör övas och som kan liknas vid förmågan att kunna 

använda generella och teoretiska kunskaper i praktiken.
131

  

 

Det tycks som om överrensstämmelse finns gällande att kontexten är viktig och att det 

inte går att lita till generella färdigheter. Willingham skriver att enbart fokusering på 

strategier för att tänka, utan att sätta in dem i en ämneskontext är ett ineffektivt sätt att 

lära ut kritiskt tänkande. Dock, faktakunskaper är, enligt Dewey, se ovan, inte en heller 

en garanti för att det kritiska tänkandet fungerar. Willingham skriver att mycket 

uppmuntran att se på saken ur olika synvinklar leder till att det är mer troligt att 

studenten spontant gör så. Han menar att undervisning kring kritiskt tänkande sannolikt 

till en mindre del måste handla om att visa nya sätt att tänka och till en större del att 

hjälpa dem att använda rätt sorts tänkande vid rätt tillfälle.
132

 Den tanken hos 

Willingham, Norris tankar om benägenhet att använda sitt kritiska tänkande när det 

behövs och Deweys idéer om det goda omdömet, kanske finns här ett ändå en liten del 

som handlar om ett förhållningssätt som, när det är mycket välutvecklat, kan användas, 

inte generellt, men i flera olika kontexter. Willingham skriver i en fotnot att det, även 

om det sällan är relevant i en skolkontext, finns de som med träning och erfarenhet 

uppnår någon slags generell färdighet att tänka kritiskt.
133

 

Hilligoss och Rieh, School of Information, vid universitetet i Michigan, har ur en 

empirisk undersökning tagit fram en teoretisk modell där man identifierar olika nivåer i 

processen att bedöma trovärdighet. De såg tre nivåer, den högsta handlar hur personer 

föreställer sig och definierar trovärdighet, vilka aspekter av trovärdighet som 

information bedöms utifrån. Mellannivån handlade om generella regler för 

trovärdighetsbedömningar, inte kopplade till en specifik situation utan allmänna nog att 

använda i varierande situationer. Dessa regler möjliggör ofta en snabb bedömning av en 

källa, utan att mycket att mycket vikt läggs vid exempelvis innehållet i informationen. 

Det kan exempelvis handla om att man väljer bort vissa källor för sin 
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informationssökning, eller att information ifrån vissa mediaformat ses på med större 

skepsis. Det kan också handla om att man föredrar primära eller kända källor framför 

sekundära eller okända. Den tredje nivån handlar om attribut som är knutna vid den i det 

enskilda fallet aktuella specifika informationen och källan. Egna ämneskunskaper kan 

användas för att bedöma källan. Att undersöka om innehållet överensstämmer med 

andra källor kan vara ett annat sätt för bedömning. Andra sätt ett bedöma källan kunde 

vara att titta på saker runt källan, exempelvis tidigare erfarenhet av källan. Hilligoss och 

Rieh menar att de tre nivåerna interagerar med varandra.
134

  

Källkritik kan, exempelvis inom historievetenskapen, mycket handla om en metod för 

arbetet, med regler för hur man avgör en källas trovärdighet. Ett källkritiskt 

förhållningssätt kan också handla om ett djupare kritiskt tänkande. I en vidareutveckling 

kan man, som Alexandersson och Limberg, se att ett kritiskt förhållningssätt till källor 

kan betraktas som aspekter på värdegrund, etik, normer och moral.
135

 

 

4.2.2 Definition av ett källkritiskt tänkande 
Idéerna och teorierna i avsnittet ovan har tagits i beaktande och en för uppsatsen egen 

definition av ett källkritiskt tänkande har arbetats fram. 

Att ha ett källkritiskt tänkande uppfattas som att ha förmågan att kritiskt granska och 

värdera information, samt benägenheten att självständigt använda den förmågan och då 

också reflektera över sitt eget tänkande kring och sina egna tolkningar av information. 

Ett utvecklat källkritiskt tänkande ses som ett sätt att förhålla sig till information. 

I definitionen ovan finns olika delar. I förmågan att kritiskt granska och värdera ingår 

olika aspekter av källkritik, såsom att avgöra trovärdighet och sannolikhet, angripa 

frågor ur olika perspektiv, skilja fakta från värderingar, avgöra relevans, genomskåda 

bias och kräva att påståenden underbyggs av fakta. Att reflektera kring information kan 

exempelvis innebära en medvetenhet om egna förutfattade meningar och att man 

omprövar sina egna åsikter mot nya idéer. 

 

4.2.3 Sammanfattning 

Det kan vara intressant att fundera över tanken på nivåer i kompetensen att granska 

kritiskt, bland annat med inspiration från Hilligoss och Rieh. Det är väldigt tydligt att 

det finns en kontextbundenhet, där exempelvis ämneskunskaper spelar in. Det finns 

vissa tumregler som är lämpliga att ha i åtanke vid kritisk värdering, lathundar för 

källkritik är exempel på sådana och Thurén nämner ovan metodregler för källkritik. 

Dessa skulle kunna vara generellt användbara men de går inte att använda om 

exempelvis ämneskunskaper brister. Viktigt i sammanhanget är ändå benägenheten att 

tänka kritiskt, att använda ”sitt goda omdöme”, vilket också lyftes in i definitionen 

ovan. Möjligheten att fullt ut göra en rimlig bedömning av en källa kan brista på grund 

av kontexten, men en benägenhet att försöka kan anses vara värdefull. Att ha ett 

källkritiskt förhållningssätt tycks bestå av flera olika lager där ett djupare kritiskt 
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tänkande ingår, men där också ett mer ytligt användande av en checklista kan rymmas 

och där kontextbundna och generella faktorer påverkar varandra.  

Det är mycket sannolikt att undervisning kring att förhålla sig källkritiskt bör ske i en 

ämneskontext och därifrån arbeta för att i viss mån generalisera förmågan att tänka 

kritiskt. Som Willingham säger, det är troligt att en student som ofta uppmuntras att se 

på olika sidor av en sak också spontant gör så. Pedagoger kan påverka benägenheten att 

tänka källkritiskt. Skolbibliotekarier och lärare som i många olika kontexter påpekar och 

diskuterar olika källkritiska aspekter med elever kan också hjälpa dem att så småningom 

och till viss del lyfta förmågor från en situation till en annan. 
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5. Metod 

5.1 Kvalitativ ansats 
 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv angrips uppsatsens frågeställningar med en 

kvalitativ ansats. Antalet respondenter är relativt få. Materialet är av det slag att det, om 

det vore mycket omfattande, skulle vara svårt att hantera analysen. Den kvalitativa 

forskningen lägger vikt vid hur individen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet och 

den sociala verkligheten ses som föränderlig, påverkad av individernas skapande och 

konstruerande förmåga. Den kvalitativa forskningen är också mer induktiv och prövar 

oftast inte i förväg fastställda teorier.
136

 Det gör att den kvalitativa ansatsen är lämplig 

för uppsatsens syfte att ta reda på hur lärare agerar och tänker kring 

undervisningsområdet kritiskt tänkande. 

5.2 Metodval 
 

Metoderna som valts för att undersöka forskningsfrågorna är kvalitativa intervjuer och 

observationer. Tanken att skicka kvalitativa enkäter till en något större mängd lärare har 

funnits där, men det finns många fördelar med att möta respondenterna och i samtal 

försöka förstå deras situation. Under rubriken ”Samtalet som forskning” skriver Kvale 

och Brinkmann bland annat att den kvalitativa forskningsintervjun är ett sätt att försöka 

förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening ur deras 

erfarenheter. Den beskrivningen av forskningsintervjun stämmer väl överens med 

uppsatsens syfte. Intervjun är ett slags samtal och ur ett sociokulturellt perspektiv är alla 

samtal ett uttryck för mediering. Exempelvis kan blickar, tonläge och en beskrivning av 

en händelse mediera en uppfattning av världen och därmed görs lärande möjligt för den 

som lyssnar.
137

   

Intervjuerna kommer att vara halvstrukturerade, med några givna frågor som sedan följs 

upp i diskussion och med följdfrågor. Kvale och Brinkmann beskriver intervjuandet 

som ett hantverk och de påpekar att man lär sig att intervjua genom att intervjua.
 
Detta 

kan vara frustrerande för en ovan intervjuare, men det som kan påverkas är exempelvis 

en god kunskap om ämnet och förberedelser vad gäller intervjufrågor och struktur.
 138

 

Förberedelserna inför de aktuella intervjuerna resulterade i en intervjuguide, se bilaga 1. 

Intervjuguiden används vid samtliga intervjuer, för att säkerställa att vissa teman blir 

behandlade. Utöver detta har intervjuerna varit fria, jag har inte på förhand ställt upp 

exakt vilka frågor jag söker svar på. 

5.3 Urval 

5.3.1 Urval – observationer 
Urvalet för observationerna gick till så att jag kontaktade personen som i den aktuella 

kommunen hade en samordnande uppgift kring implementeringen av den nya 

läroplanen. Jag presenterade mig och syftet med att jag ville delta i studiedagarna kring 

läroplanen. Jag angav också att jag var intresserad av att lyssna på diskussioner kring 
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läroplanen i svenska och på lärare som undervisar yngre elever. Hon gav mig ett namn 

på en rektor att kontakta, rektorn välkomnade mig till studiedagarna och hänvisade mig 

till två pedagoger som ansvarade för att implementera kursplanen i svenska på det 

aktuella utbildningsområdet för information om tid och plats. Grupperna jag 

observerade bestod av lärare från årskurs F – 6. Anledningen till att spannet var så stort 

var att lärarna delades in i antingen F – 6, eller 7 – 9. Det fanns ingen renodlad grupp 

med 1 – 3. En del av lärarna som undervisade i år 4 – 6 var dock utbildade 1 – 7 och 

hade därmed också kompetensen för att undervisa i årskurserna 1 – 3.  

5.3.2 Urval – intervjuer 
Respondenter hittades genom rektorer. Rektorerna kontaktades via e-post, jag 

förklarade att jag ville intervjua lärare som undervisade i år 1 – 3 och som har svenska 

och SO i sin undervisning. Jag angav syftet med intervjun och rektorerna försåg mig 

med namn på lärare som stämde överens med mina urvalskriterier. I något fall 

vidarebefordrade rektorn mitt brev till aktuella pedagoger, men i de allra flesta fall 

kontaktade jag via e – post själv de lärare som rektorerna hade uppgivit namnen på. Det 

var mycket svårt att hitta lärare som var villiga att låta sig intervjuas. Många 

kontaktades utan resultat och jag började fundera på alternativa metoder för 

datainsamling. Till slut hade jag dock kunnat genomföra fem intervjuer och jag kände 

att jag hade material att analysera. Samtliga av de intervjuade lärarna var kvinnor, något 

som reflekterar situationen som den ser ut på skolorna. Det är nästan uteslutande 

kvinnor som undervisar barn i yngre åldrar. 

 

5.4 Genomförande 

5.4.1 Genomförande – observationer 
Den nya läroplanen, Lgr 11, gäller från och med höstterminen 2011. I juni 2011, efter 

att eleverna hade gått på sommarlov, anordnades på många platser studiedagar kring 

läroplanen. Jag fick chansen att för min uppsats räkning vara med och lyssna på hur 

diskussionerna gick. Studiedagarna var tre till antalet och jag observerade grupper som 

diskuterade kursplanen i svenska. Varje dag var det en ny grupp lärare, medan de två 

ansvariga pedagogerna höll i programmet alla tre dagarna. Lärarna kom ifrån olika 

skolor och alla kände därmed inte varandra. Dagen började alla deltagare presenterade 

sig. Lärarna berättade vilken skola de kom ifrån och vilka årskurser de undervisade i. 

Jag presenterade mig, syftet med att jag var där och utlovade en anonym användning av 

det insamlade materialet. Därefter följde en informationsfilm från Skolverket om 

kursplanen i svenska. I filmen diskuterar en lärare problem med att eleverna ”klipper 

och klistrar” när de ”forskar” i skolan
139

. Att detta lyftes i filmen märktes delvis i 

gruppdiskussionerna senare. Förmiddagen användes efter filmen till diskussioner i 

smågrupper, några punkter att utgå ifrån delades ut. Under dessa gruppdiskussioner 

kunde jag inte följa alla grupperna. Jag valde att följa grupper som bestod av lärare som 

undervisade i årskurserna 1 – 3. Eftermiddagen avsattes för att göra en pedagogisk 

planering utifrån ett område i kursplanen. Sammanlagt deltog 55 pedagoger i 

studiedagarna, varav majoriteten undervisade i årskurserna F – 3 och övriga i 

årskurserna 4 – 6. Jag satt med endast som observatör förutom vid några tillfällen då jag 
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frångick min observatörsroll. Detta berodde antingen på att jag fick frågor riktade direkt 

till mig eller att jag valde att själv ställa en fråga då jag bedömde att det skulle gynna 

min materialinsamling. När detta material används i resultatredovisningen så redovisas 

också min inblandning. Det fanns naturligtvis många tillfällen där jag skulle kunna ha 

gått in i diskussionerna med frågor och följdfrågor och därmed fått intressant material. 

Jag förhöll mig dock så att avsikten med min närvaro endast var att jag skulle observera. 

Det var observationer jag hade fått tillåtelse från rektor att göra. Syftet med dagarna var 

inte att förse mig med material och jag ansåg att jag inte kunde ta över och göra 

grupperna till mina fokusgrupper. Dessutom fanns det en poäng i att se i vilken 

utsträckning lärarna själva lyfte ”mina frågor”. 

Med tanke på vad tidigare forskning säger om att det inte undervisas så mycket kring 

kritisk granskning och att lärare som undervisar yngre barn kanske ännu mer ”skyddar” 

sina elever från farligheter bland annat på Internet, så var kom jag till 

observationstillfällena med funderingar kring om ifall frågan om källkritik alls skulle 

lyftas. Jag hoppades på diskussioner kring ämnet, men tänkte att om de uteblir så säger 

ju det också något. Jag funderade också på om min närvaro, och syftet med den, skulle 

påverka lärarnas benägenhet att ta upp frågan. 

Jag observerade utifrån mina frågeställningar och lyssnade därmed extra noga på 

kommentarer kring följande punkter: 

- Kursplanen – jämförelser med den förra, observationer av nyheter, 

användningsområden, synpunkter kring informationssökning och källkritik som 

centralt innehåll 

- Informationskompetens – alla utsagor som kan tänkas höra samman med 

informationskompetens, och då särskilt källkritik, exempelvis tankar, 

synpunkter, informationssökning och ”forskning” i skolan, lektionsuppslag m.m. 

 Jag koncentrerade mig endast på sådant som jag bedömde som relevant för att få svar 

på mina frågeställningar. Det innebär att diskussioner kring exempelvis 

bokstavsinlärning, läsläror och utvecklingssamtal endast noterades men inte 

dokumenterades noggrant. Mina observationer dokumenterades med anteckningar. Jag 

hann sällan få med den ordagranna lydelsen i det sagda, istället lades tyngdpunkten på 

att förstå och få med innebörden. Ett fiktivt exempel för att förklara mitt 

tillvägagångssätt: En lärare säger: Jag tycker det är jätteviktigt, alltså att källkritiken är 

jätteviktig och jag antecknar att läraren sa: Källkritiken är jätteviktigt. Att använda 

inspelningsutrustning skulle i situationen ha fungerat dåligt, med många individer i 

samma rum och mycket rörelser och vissa förflyttningar mellan grupper.  

 

5.4.2 Genomförande – intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på de intervjuade lärarnas respektive skolor under deras 

ordinarie arbetstid. I samtliga fall satt vi ostörda i klassrum, grupprum, konferensrum 

eller bibliotek. Jag började med att presentera mig och syftet med intervjun och 

uppsatsen samt med att gå igenom hur materialet avsågs användas, sedan ombads 

lärarna att berätta lite om sig själva och skolan. Intervjuerna genomfördes med ovan 
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nämnda intervjuguide som stöd.
140

 Intervjuerna spelades in efter samtycke från de 

intervjuade lärarna. Under intervjuerna fördes enklare anteckningar i form av stödord, 

detta för att bland annat kunna återkomma till saker som sagts. Anteckningarna 

användes också för en mindre muntlig sammanfattning då den intervjuade läraren hade 

chansen att opponera sig ifall de ansågs ha blivit fel uppfattade. Jag fick med mig ett 

intressant material från mina intervjuer, men inser, som Kvale och Brinkman säger, att 

man lär sig genom att intervjua. Hade mina färdigheter som intervjuare varit lite bättre 

så hade jag exempelvis kunnat ställa bättre följdfrågor. För att underlätta 

resultatredovisningen har intervjuerna i efterhand slumpvis numrerats från 1 – 5. Den i 

intervju 1 intervjuade läraren kallas för lärare 1, läraren i intervju 2 kallas för lärare 2 

och så vidare. Transkriberingen av intervjuerna består av talspråk i skrift. När citat ifrån 

intervjuerna används i redovisningen har det en del av talspråket skalats bort.  

 

5.5 Analysmetod 
 

Alla tre frågeställningarna analyseras genom sökandet efter bland annat mönster och 

teman i materialet. Bryman talar om att man först kodar sitt material i exempelvis olika 

teman för att sedan analysera. Vid analysen kan man titta på vilken betydelse det 

kodade materialet har för inblandade individer, på kopplingar mellan koder och 

reflektera över resultatet utifrån frågeställningarna.
141

 Denna typ av tolkningar finns 

också med i uppräkningen av ad hoc- metoder gjord av Kvale. En ad – hoc analys 

innebär att man under analysen växlar mellan olika tekniker beroende på vad som 

utifrån materialet känns ändamålsenligt. Exempel på ad hoc – metoder är att lägga 

märke till mönster och teman, se rimligheten, ställa samman, jämföra, räkna och att hitta 

relationer mellan variabler.
142

 Uppsatsens definition av ett källkritiskt tänkande, vilken 

utarbetades utifrån tidigare forskning och teori kring källkritik och ett kritiskt tänkande, 

kommer att användas i analysen, parallellt med ovan beskrivna tillvägagångssätt. Mot 

bakgrund av teorigenomgången kring ett källkritiskt tänkande kommer eventuella 

mönster kring generella och situerade aspekter av källkritik uppmärksammas. Resultatet 

kommer, så långt det är möjligt, kommenteras i anslutning till tidigare forskning. 
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6. Resultatredovisning 
 

Jag har valt att redovisa utifrån teman inspirerade av forskningsfrågorna. Frågorna 

behandlas här i en ordning som skiljer från uppställningen i kapitel 1. I kapitel 1 startar 

uppställningen med frågan ”Hur ser lärare på källkritik?”, vilken kan ses som en 

övergripande fråga. Här sker dock uppställningen utifrån var jag valde att starta min 

analys:  

1. Vad kan de nya kursplanerna innebära för lärarnas arbete med elevernas 

källkritiska förmåga 

2.  Hur ser lärare på källkritik?  

3.  Hur implementerar lärarna sina tolkningar av källkritik i sin undervisning? 

När exempel i resultatet är hämtat från observationerna anges detta med orden 

gruppdiskussion eller pedagogisk planering följt av vilken dag 

gruppdiskussionen/planeringen observerades, exempel: (gruppdiskussion, dag1). 

Intervjuerna numrerades slupmässigt från 1 – 5. När exempel är hämtade från 

intervjuerna anges vilken lärare som har varit informant, exempel: (Lärare 1). 

 

6.1 Lärares uppfattningar kring kursplanen i svenska 
 

Vad kan den nya kursplanen i svenska innebära för lärarnas arbete med elevernas 

källkritiska förmåga? 

Det övergripande intrycket av observationsdagarna var att lärarna var nöjda med 

utformningen av den nya läroplanen. Flera kommenterade just formen. Till de 

vanligaste synpunkterna hörde att man upplevde den som strukturerad och tydlig. 

Upplägget med centralt innehåll uppskattades. Detta är intressant eftersom 

informationssökning och källkritik har lyfts fram som en del av det centrala innehållet . I 

det följande redogörs för de intervjuade och observerade lärarnas uppfattningar av den 

nya kursplanen i svenska.  

6.1.1 Uppmärksammade förändringar i kursplanen: 

För att undersöka vad kursplanen kan betyda för lärarnas arbete med elevernas 

källkritiska förmåga tittade jag på i vilka ordalag innehållet i den nya kursplanen 

jämfördes med tidigare kursplan och tidigare arbetssätt. Två kategorier av kommentarer 

framkom, de som fokuserade på att man inte såg så många nyheter och observationer av 

enskilda nyheter.  

Inte många nyheter: 

De överlägset mest förekommande jämförande kommentarerna handlade om att det inte 

var så stora skillnader mot tidigare arbetssätt/kursplan. Exempel från olika lärare:  

 

- Den sätter ord på det vi redan gör. (gruppdiskussion dag 1) 
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- Så här har vi jobbat, vad skulle ha uppfunnits nytt. (gruppdiskussion dag 

2) 

- Vi kan fortsätta som förut. (gruppdiskussion dag 1) 

- Det är andra formuleringar. (gruppdiskussion dag 3) 

- Vissa ändringar i ordval. (gruppdiskussion dag 1) 

- Skrivstilen – annars inget speciellt som är annorlunda. (gruppdiskussion 

dag 3) 

- Mycket är sig likt. (gruppdiskussion dag 3) 

Vissa nyheter: 
Skillnader mot den gamla läroplanen kommenterades i liten utsträckning. Exempelvis 

nämndes och diskuterades områden som handstil i två grupper, nordiska språk i en 

grupp och olika texttyper i två grupper. Informationssökning och källkritik nämndes en 

gång som en nyhet i relation till den gamla kursplanen. Ordväxlingen nedan tydde på 

observerade skillnader. Det hade varit intressant om diskussionen hade förts vidare 

eftersom informationssökning och källkritik kan sägas vara en sådan sak som flyttats 

ner i åldrarna. Tyvärr stannade diskussionen där och jag får nöja mig med att konstatera 

att nyheter hade observerats. 

 

- Det är mycket som ska göras, man måste flytta ner mer till ettan.  

- Man måste varva gammalt och nytt och inte behålla allt gammalt, då blir 

det jobbigt med det nya. (gruppdiskussion dag 1) 

 

För att i intervjumaterialet undersöka hur lärarna ser på den nya kursplanen granskades 

lärarnas respons till och reaktion på frågor och situation. Vid observationerna var ämnet 

”kursplan” och intressant var om lärarna lyfte ”informationssökning och källkritik” Vid 

intervjuerna var ämnet ”informationssökning och källkritik” och uppmärksamhet 

riktades mot om lärarna hade observerat områdets nya ställning och därmed lyfte 

”kursplan”. Tre lärare nämner själva kursplanen innan frågor kring den har ställts. Två 

lärare menade att de inte var särskilt bekanta med den nya kursplanen. Lärare 5 säger att 

hon vet att IT – kompetensen finns med i läroplanen, men att hon bara har ögnat igenom 

kursplanen i svenska. Lärare 4 säger att hon tittade igenom kursplanen innan jag kom. 

Det framgår att samtliga ser åtminstone vissa skillnader gentemot den gamla. Lärare 2 

säger exempelvis att hon har sett att läroplanen nu förespråkar ett reflekterande 

arbetssätt. Lärare 5 säger följande om IT – kompetensen i läroplanen:  

-  Den har ju inte varit med tidigare. (Lärare 5) 

 

6.1.2 Kursplanens användningsområden 

Jag tittade också på lärarnas syn på möjlig användning av kursplanen. Det fanns i 

observationsmaterialet som jag ser det två sätt att förhålla sig. Flera kommentarer gällde 

att kursplanen är bra för någon annan, såsom nya kollegor, elever eller föräldrar. Den 
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andra typen av kommentarer handlade om kursplanen som en slags checklista för 

läraren att återvända till för att se vad undervisningen ska innehålla. 

Kursplanen – för någon annan: 

- Den kan vara en hjälp för nya lärare. (gruppdiskussion dag 1) 

- Bra med kursplanen för att få eleverna att förstå vad som är målen. 

(gruppdiskussion dag 1) 

- Syfte och centralt innehåll gör det lättare att förklara för föräldrar. 

(gruppdiskussion dag 1) 

- Kursplanen kan vara ett stöd för nya lärare. (gruppdiskussion dag 2) 

- Eleverna kan bli klokare och förstå varför vi läser svenska. 

(gruppdiskussion dag 3) 

Kursplanen – en checklista: 

- Det blir tydligt vad man ska göra. (gruppdiskussion, dag 1) 

- Bra med centralt innehåll, då vet jag ännu mer vad jag ska göra. 

(gruppdiskussion, dag 2) 

- Man kan återkomma och titta vad man får med. Den kommer användas 

mer än tidigare läroplan. (gruppdiskussion, dag 2) 

- Visar vad de ska kunna när det går ur trean. (gruppdiskussion, dag 2) 

 

6.1.3 Lärares utsagor om kursplanens eventuella påverkan på arbetet 

Intervjusituationen skiljer sig självklart från observationerna genom möjligheten att helt 

enkelt fråga om det man vill ha svar på. Samtliga intervjuade lärare ser att 

informationssökning och källkritik som centralt innehåll i den nya kursplanen i svenska 

kommer att påverka deras eget arbete åtminstone i viss utsträckning. Lärarna fick frågan 

om kursplanen kommer påverka arbetet, det egna och kollegornas: 

- Ja, det tar jag för givet att den gör, kursplanen är ju det vi ska rätta oss efter så 

det hoppas jag. Sen tror jag inte att lärare har hunnit tänka till riktigt runt alla 

moment, det kommer väl undan för undan. (Lärare 1) 

 

- Förhoppningsvis kommer det ju att påverka att alla mer tar till sig det här och 

funderar över hur man ska ta in detta i arbetet. (Lärare 2) 

 

- Vi får mer tid att sätta oss in i den och vi blir mer medvetna om vad som står 

där […] vi kan inte göra det vi alltid har gjort, utan nu måste vi titta vad det 

står. (Lärare 3) 

- Jag tror att hela Lgr 11 kommer att påverka mitt sätt att arbeta, men framför 

allt måste det finnas ett behov för att man ska lära sig någonting, och där finns 

det verkligen ett behov. (Lärare 4 om sig själv) 
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- Nej, men vad då, man gör väl som man alltid har gjort, det går jättebra, det här 

har vi alltid gjort. Det var elakt sagt, men jag tror faktiskt att det är så. (Lärare 

4 om sina kollegor) 

Lärare 2 tror att det är en väldig medvetenhet bland kollegorna att området 

informationssökning och källkritik ska vara med, ska vara med, lärare 4 säger att hon 

inte tror att frågan om informationskompetens och källkritik har diskuterats under 

implementeringen av läroplanen, lärare 1 säger att förändringen kring 

informationssökning och källkritik uppmärksammas till viss del men att det kanske 

borde vara mer. Lärare 5 får av någon anledning inte frågan lika tydligt ställd och svarar 

inte heller direkt på den, men säger att de har reviderat sin biblioteksplan utifrån den 

nya läroplanen.  

 

6.2 Lärarnas syn på källkritik 
 

Hur ser lärare på källkritik? 

Nedan redovisas lärarnas syn på källkritik såsom den framträdde i intervjuer och 

observationer sammantaget. En av utgångspunkterna för analysen är den definition av 

ett källkritiskt tänkande som används i den här uppsatsen: 

Att ha ett källkritiskt tänkande uppfattas i den här uppsatsen som att ha 

förmågan att kritiskt granska och värdera information, samt benägenheten 

att självständigt använda den förmågan och då också reflektera över sitt eget 

tänkande kring och sina egna tolkningar av information. Ett utvecklat 

källkritiskt tänkande ses som ett sätt att förhålla sig till information. 

I definitionen finns olika delar. I förmågan att kritiskt granska och värdera 

ingår olika aspekter av källkritik, såsom att avgöra trovärdighet och 

sannolikhet, angripa frågor ur olika perspektiv, skilja fakta från värderingar, 

avgöra relevans, genomskåda bias och kräva att påståenden underbyggs av 

fakta. Att reflektera kring information kan exempelvis innebära en 

medvetenhet om egna förutfattade meningar och att man omprövar sina 

egna åsikter mot nya idéer. 

Materialet struktureras utifrån teman och mönster som efter granskning blev synliga. 

Till att börja med redovisas de teman som blev synliga utifrån en jämförelse med ovan 

nämnda definition. I lärarnas uppfattningar kring vad källkritik kan vara kom olika 

aspekter av källkritik fram. 

 

6.2.1 Aspekter av källkritik  

I följande avsnitt redovisas först de aspekter av källkritik som sammanföll med 

uppsatsen definition av källkritik. De flesta aspekter är representerade men i materialet 

återfanns exempelvis inget som tydligt kunde tolkas som tankar kring att skilja fakta 

ifrån värderingar eller att genomskåda bias. 
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Avgöra trovärdighet:  

Lärarna pratat överlägset mest om att avgöra vad som är sant eller falskt och huruvida 

man kan lita på en källa. 

 

- Källkritik är viktigt, allt är inte sant. (gruppdiskussion, dag 1) 

- Källkritik är något som man förr inte tänkte på, utan man tog fram en bok 

och man läste det som stod där och tog det för att så är det. (Lärare 3) 

- Att inte tro på allt man ser och hör och läser, att vara kritisk. (Lärare 2) 

Hos samtliga av de intervjuade lärarna och i samtliga observerade grupper framkom det 

att lärarna i viss mån uppfattar källkritik som ett sätt att avgöra en källas trovärdighet.   

Angripa frågor ur olika perspektiv: 

Källkritik uppfattas också, av respondenterna, som att angripa frågor ur olika 

perspektiv. Från observationerna finns få citat att hämta som tydligt visar på 

perspektivaspekten av källkritik. Möjligen kan idéer om att använda flera källor höra 

hit, men sammanhanget tyder på att det snarare handlar om att välja flera källor för att 

avgöra vad som är sant eller falskt. I intervjuerna fanns perspektivfrågan med, om än 

inte i lika stor omfattning som frågan om sanning.  

- Man måste inse att det inte finns bara en sanning. (pedagogisk planering, 

dag 3) 

- Det handlar ju om att få en något sånär hyfsad världsbild av hur det är. Jag 

tror att det är viktigt att man inhämtar från flera håll, att man är öppen för 

lite olika infallsvinklar i det hela. (Lärare 3) 

Kräva att påståenden underbyggs av fakta: 

Ett annat sätt att uppfatta källkritik handlade om att ställa krav på att den information 

som används ska vara baserad på fakta. Vissa tendenser om att kontrollera bakgrunden 

till faktapåståenden fanns hos gruppen som gjorde den pedagogiska planeringen. De 

funderade exempelvis på varifrån siffror om folkmängd kommer. Lärare 4 räknar upp 

några källkritiska frågor att ställa kring information och en av dem är: Vad grundar de 

det på? Lärare 3 talar också om att hon tillsammans med eleverna diskuterar 

bakgrunden till faktapåståenden och ger följande exempel: 

- Bland annat när vi har hållit på med forntiden, där kommer det ju väldigt 

mycket årtal, där vet jag att vi diskuterade det en del, hur kan man veta 

det. (Lärare 3) 

Avgöra relevans: 

Några av lärarna berörde till viss del att källkritik kan handla om att avgöra relevans. 

Lärare 1 talar om att sålla bland information och att få tag i rätt information. Rätt 

information kan tolkas som relevant information. Lärare 2 berättar att de gemensamt 

kan arbeta med att exempelvis ur en film diskutera fram vad som var viktigt. Alltså att 

ta fram relevant information ur en källa, dock inte att avgöra vilka källor som är 

relevanta. 

Ett sätt att förhålla sig: 

I definitionen nämns källkritik kan vara ett sätt att förhålla sig till information. Några av 

lärarna menade att källkritik handlar om ett förhållningssätt. Lärare 2, som ovan säger 
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att källkritik handlar om att inte tro på allt man ser, hör och läser fortsätter strax därefter 

med att säga att följande: 

- Lite kände jag att källkritik även är sättet att, ett förhållningssätt, sättet att 

vara över huvud taget. (Lärare 2) 

Flera av de övriga intervjuade lärarna tänker på liknande sätt. Att vara 

ifrågasättande ses som ett sätt att förhålla sig och en öppenhet för att det kan 

finnas flera sanningar som ett ses som ett annat. Exempelvis ser lärare 3 sig själv 

som godtrogen och förklarar det med att hon inte är uppvuxen med det kritiska 

tänkandet. Ifrågasättandet ser hon som ett som ett sätt att vara i motsats till att 

vara godtrogen: 

- Jag är nog inte en typisk källkritisk person, jag är lite godtrogen, nej men 

man behöver ifrågasätta. (Lärare 3) 

Metatänkande: 

Den sista meningen i definitionen av ett källkritiskt tänkande handlar om att tänka 

kring sitt eget tänkande genom att ha en medvetenhet om egna förutfattade 

meningar och att man omprövar sina egna åsikter mot nya idéer. Den här aspekten 

berördes inte mycket, men lärare 4 säger följande som svar på frågan om hon 

medvetet undervisar kring informationskompetens:  

- Nej inte informationskompetens, men jag går medvetet in och tänker att nu 

ska vi forma om våra kunskaper, vad kan jag om detta, jaha, det är så här 

jag tänker kring varför träden tappar sina löv, ja men hur får vi reda på det, 

så känner jag. (Lärare 4) 

Kommentaren tyder på att eleverna får öva att tänka kring sitt eget tänkande. 

Lärare 4 uppfattar, som kommentaren visar, inte metatänkandet som 

informationskompetens. Ändå gör hon genom att ge ett sådant svar på en fråga om 

informationskompetens en sådan koppling. 

 

Att hantera upphovsrätt: 

Uppfattningar kring källkritik som låg utanför definitionen fanns också. Lärare 4 

kopplade källkritik till juridiska aspekter såsom upphovsrätt. På frågan om vad hon 

tänker kring källkritik och informationskompetens ger hon bland annat följande svar: 

 

- I informationsflödet från internet är det så lätt att ta texter, men var 

kommer de ifrån och vem har rätt till dem. Hur får vi eleverna att förstå att 

det inte bara är att planka, att det inte bara är att ta, utan att det faktiskt 

finns någon som har rättigheter till det som finns ute, det tycker jag är 

svårt. (Lärare 4) 

 

6.2.2 Källkritik handlar om IKT 

Ett tema som framkom var att källkritik hör ihop med digitala källor. Flera lärare 

kopplade direkt källkritik till datorn och Internet. Lärare 4 säger att hennes första tankar 
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kring informationskompetens och källkritik handlar om all ny teknik.  Lärare 5 talar 

också genast om att söka på nätet när hon ska prata om begreppet källkritik.   

- Lite försöker jag ju göra dem uppmärksamma på när de pratar om att söka 

på nätet, att få dem att tänka tanken, är det sant det som står på nätet. Det 

pratar vi mycket om. (Lärare 5) 

- Med datorer och allt man söker där, så har det ju blivit ett begrepp. (Lärare 

3) 

- Som vuxen är man van att vara lite kritiskt inställd till information, i alla 

fall som man hämtar från nätet. (Lärare 1) 

 

6.2.3 Generella källkritiska bedömningar 

I uppsatsens teoridel diskuteras runt ett källkritisk tänkande som en generell eller 

situerad förmåga. Med influens från den teoretiska diskussionen uppmärksammades vid 

granskningen av intervju- och observationsmaterialet att källkritiska bedömningar 

ibland görs på en generell nivå utan att granska och bedöma innehåll. Huruvida 

innehållet håller för en källkritisk bedömning spelar helt enkelt inte så stor roll. Flera av 

exemplen på generella bedömningar hör samman med att källkritik kopplas till IKT. Det 

handlade exempelvis om att tryckta källor sågs som säkrare än digitala, att böcker 

föredrogs framför internet: 

 

- Det är svårt att få eleverna att inte alltid gå till datorn först. (gruppdiskussion, 

dag 3) 

- Man måste inte gå och slå på datorn för att titta på allt. Den biten glöms ju bort, 

att vi har uppslagsböcker och faktaböcker och så vidare för att söka information. 

(Lärare 5) 

Några lärare menar att Wikipedia är en källa som man måste hantera med viss 

försiktighet: 

- Ja Wikipedia vet jag ju själv nu då att man måste vara lite observant på, för det 

pratade vi mycket om på kursen. (Lärare5) 

Även bland de digitala källorna fanns det sådana som uppfattades som säkra. Några 

lärare använder Nationalencyklopedins webbversion: 

- Nationalencyklopedin, där känner jag mig trygg. (gruppdiskussion, dag 2) 

- Jag förespråkar NE. (pedagogisk planering, dag 3) 

Ett annat generellt sätt att förhålla sig till källor kan handla om att föredra primära källor 

framför sekundära. Lärare 2 hade tankar kring detta. Hon menade att om en person 

berättade om något självupplevt behövde man inte förhålla sig lika kritisk till den 

informationen som man skulle ha behövt om man skulle ha läst om samma sak i en 

annan källa. I det här fallet handlade det om personer som varit på skolan och berättat 

om sina yrken: 
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- Nej men det känns liksom att berättar man, om jag berättar det jag sysslar med 

så känns det mer äkta vara än om jag läser en text, då måste jag läsa mer kritiskt, 

reflektera vad det är jag använder, vad är det för material och varifrån kommer 

det. (Lärare 2) 

 

 

6.2.4 Informationskompetens och källkritik som obekanta begrepp: 

När begreppet informationskompetens kom upp sa lärare 3 att det var ett obekant 

begrepp.  Lärare 4 säger följande om vad det innebär att ha informationskompetens: 

- Då vet man vad man får använda och hur man får använda det och vad man inte 

ska göra, det är väl min åsikt. (Lärare 4) 

Också källkritik tycktes, till viss del, vara ett inte helt bekant begrepp för lärare 4. 

Följande kommentar ingick i en ordväxling runt en fråga om vilka tankar som kommer 

upp kring information, källkritik och informationskompetens: 

- Vi har haft en datafortbildning kan man väl säga, och inom den så har vi haft 

mycket om käll…, ja, vad var det du kallade det? (Lärare 4) 

Oftast formulerades det inte så tydligt att källkritik var ett obekant område. Det 

framkom istället av annat som uttrycktes eller inte uttrycktes eller kopplingar som 

gjordes eller inte gjordes. Ibland spretade uppfattningen kring källkritik och ibland 

tänkte lärarna kring aspekter som skulle kunna vara källkritik utan att göra den 

kopplingen. Tydligast var detta nog hos lärare 4, så för att belysa att uppfattningen av 

begreppet källkritik kunde vara vag ges nedan några exempel från intervjun med lärare 

4. 

Som redovisats ovan räknade lärare 4 in juridiska aspekter, såsom exempelvis 

upphovsrätt, inte bara i informationskompetensen, men också i källkritiken. I en strävan 

att komma vidare ställdes en ledande fråga som innehöll ordet sant. På grund av att 

frågan med stor sannolikhet påverkade svaret valdes följande kommentar inte ut för att 

belysa aspekten avgöra trovärdighet ovan. Svaret kom snabbt, innan frågan var helt 

färdigställd: 

- Vem som helst kan skriva, vem som helst kan lägga in ”sanning”, så det är 

ju jätteviktigt för oss lärare att förmedla ett källkritiskt tänkande till 

barnen. (Lärare 4) 

Ordet källkritik nämns ett antal gånger i frågorna till lärare 4. Förutom i 

föregående exempel och en gång i slutet av intervjun berör svaren på något sätt 

juridiska aspekter. Föregående exempel visar dock att trovärdighetsaspekten fanns 

under ytan.  

Lärare 4 visar också att hon har idéer kring andra aspekter som enligt definitionen ovan 

kan kopplas till källkritik. Själv gör hon inte ofta inte den kopplingen. I kommentaren 

nedan kan det eventuellt vara så att hon rentav särskiljer kritisk granskning från att se på 

en sak ur olika perspektiv. Hon jämför med tiden innan internet, när informationen var 

mer kontrollerad och säger: 
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- Det är ju inte enklare att kritiskt granska informationen, men det är ju inte 

det man vill ha informationen till, utan det är ju mycket enklare att få en 

massa från olika delar av världen och på olika sätt. Det är klart att det är 

mycket, mycket enklare nu, man får ju många fler olika bilder, alltså av 

samma sak. (Lärare 4)  

 

6.2.5 Obenägenhet att diskutera ämnet 

Det kan konstateras är att källkritik och informationssökning inte diskuterades flitigt 

under observationsdagarna. Informationssökning och källkritik togs, som ovan nämnts, 

upp en gång som en nyhet i relation till den tidigare kursplanen. Detta skedde i samband 

med samtal kring det centrala innehållet. En lärare lyfte omedelbart ämnet, det var 

gruppens första diskussion. Frågan diskuterades också i andra grupper, om än inte 

tydligt omnämnd som en nyhet. I en grupp stryker en lärare under informationssökning 

och källkritik i sin läroplan för att sedan ganska långt senare uttrycka att källkritik är 

viktigt utan att vidare diskussioner följer. I ett par grupper diskuteras elevernas 

”forskning” och källkritiken berörs något. Ibland är man nära ämnet utan att behandla 

det. Detta trots att lärarna har läroplanen med dess centrala innehåll framför sig. 

Exempelvis diskuteras dag 1 elevers ”forskning” och deras benägenhet att skriva av 

texter. En lösning ansågs vara att låta eleverna läsa texter ur någon källa vid ett tillfälle 

och skriva ur minnet vid ett senare tillfälle för att de skulle tvingas använda egna ord. 

Möjligheter med ett mer kritiskt tänkande kring informationen berördes inte alls. 

Vid en återsamling tar en lärare från en grupp som jag inte hade lyssnat på upp frågan 

om var eleverna befinner sig när det gäller informationssökning, hon menar att någon 

slags modell för arbetet behövs. Återsamlingarna var korta och det fanns inte utrymme 

för mycket diskussioner där. Ingen grupp väljer självmant att genomföra en pedagogisk 

planering kring informationssökning och källkritik, och det förekommer att lärare 

uttryckligen tar avstånd ifrån just det området inför grupparbetena, vilket redovisas 

närmre i nästa avsnitt. Dock arbetade en grupp med området då den fick uppgiften 

tilldelad till sig.  

I relation till tiden grupperna hade till sitt förfogande och i relation till andra 

samtalsämnen diskuterade frågan inte alls särskilt mycket. Dag två observerar jag en 

grupp och diskussionen går utan att området informationssökning och källkritik lyfts. 

När tiden rinner mot sitt slut och samtalet börjar tystna kliver jag ur rollen som 

observatör och frågar hur de ser på att informationssökning och källkritik är ett centralt 

innehåll. Gruppens svar redovisas här som en illustration på hur samtalen kunde 

förlöpa: 

- Det är en jättesvår bit, eleverna tror att allt är sant. Det finns mer och mer 

att ta upp och det är svårare att hinna granska. 

- Nationalencyklopedin, där känner jag mig trygg. 

- Man kan inte granska allt. 

- Man kan ganska tidigt använda mer än en källa, innan använde man bara 

ett läromedel. 

- Eleverna själva kommer på fel i gamla läromedel. 

- Läromedel på nätet är den enda chansen att ha uppdaterade läromedel. 

(Svar på min fråga, gruppdiskussion, dag 2) 
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Tillfällena då informationssökning och källkritik berördes var under 

observationsdagarna alltså inte särskilt många och diskussionerna var ofta inte speciellt 

djupa.  Att många lärare tackade nej till att bli intervjuade, kan kanske också tolkas som 

en benägenhet att inte vilja diskutera ämnet. De lärare som ställde upp på att bli 

intervjuade var naturligtvis villiga att samtala om ämnet, men även bland dessa fanns 

det en viss tvekan. Innan intervju 4 börjar och vi talar om ämnet för den gör lärare 4 en 

tillbakaryggande gest, sätter händerna framför sig skjuter ämnet ifrån sig. Detta görs 

dock på ett skämtsamt sätt och hon skrattar lite. 

 

6.3 Undervisning och källkritik 
 

Hur implementerar lärarna sina tolkningar av källkritik i sin undervisning?  

Lärarna pratade framförallt under intervjuerna men även under observationsdagarna, om 

än i begränsad omfattning, om hur man skulle kunna undervisa och om undervisning 

som de hade erfarenhet av. I föregående avsnitt redovisades lärarnas uppfattningar kring 

källkritik och ofta framträdde dessa genom att man relaterade till sig själv eller till 

informationssökning i allmänhet. I några fall belystes uppfattningarna också med 

exempel som relaterade till undervisning och elever. I det här avsnittet granskas 

undervisningen djupare och endast utsagor kopplade till undervisning eller elever 

redovisas. 

 

6.3.1Undervisningens innehåll och syfte: 

Tankar kring behov av undervisningen, samt kring undervisningens innehåll och syfte 

var ett tema som framkom. Lärare 1 anger ett allmänt syfte med undervisning kring 

källkritik och menar att avsikten är att förbereda barnen för informationssamhället som 

vi lever i. Lärare 4 var tydlig med att hon menade att ett syfte med att undervisa kring 

källkritik var att lära eleverna vad de får och inte får göra. Annars framkom tankar kring 

innehåll och syfte som stämde överens med definitionen av ett källkritiskt tänkande. 

Exempel på en sådan aspekt var att lärare 4 lyfte metatänkandet. Eftersom den 

kommentaren redovisats i föregående avsnitt och den var den enda i sitt slag så 

redovisas den inte igen. När det gäller övriga aspekter redovisas nedan fler 

kommentarer som belyser aspekterna ytterligare, samt ger en viss bild av vilket behov 

av undervisning lärarna ser och vad innehållet i och syftet med undervisningen kan vara. 

Trovärdighet: 

Flera gav exempel på att undervisningen ska syfta till att hjälpa eleverna att själva 

kunna avgöra trovärdighet.  

- Visa på skillnader, vilket ämne det än är, för att få en diskussion och för att 

avgöra vilket det är som är sant, vad är det som stämmer eller vad är det 

som händer. (Lärare 2) 

- Är det sant det som står på nätet, det pratar vi mycket om, och att man då 

kanske ska söka några olika källor och kanske jämföra om det står lika och 

det här med att ifrågasätta rimligheten. (Lärare 5)  
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- Vad är det som gör att det står olika? Är det någon som har rätt, är det 

någon som har fel eller vet man inte? Det har blivit ganska bra samtal. 

(Lärare 3) 

Lärarna anser att behovet av diskussioner kring trovärdighet finns, dels på grund av 

barnens sätt att hantera information: 

- Eleverna tror att allt är sant. (gruppdiskussion dag 2) 

- Barn tar så för givet att det som man googlar på då som de säger barnen, 

det är sant, det tror de på. (Lärare 5) 

- Det är ju väldigt mycket information och de [barnen] träffar ju på väldigt 

mycket information väldigt tidigt och det är väldigt lätt att allt blir sanning. 

(Lärare1) 

Att avgöra vad som är sanning kan handla om att hitta ”rätt” fakta. Lärare 5 funderar 

kring varför det är viktigt att lära eleverna att vara källkritiska: 

- Ska de söka fakta, då ska det vara rätt fakta de får reda på, annars lär de sig 

ju fel. Har de lärt sig en sak så är det ju det de tror så att säga och då blir 

det ju fel inlärning, och det är ju inte så bra, man vill ju att de ska lära sig 

rätt. 

Angripa frågor ur olika perspektiv: 

Det påpekas också att undervisningen kan hjälpa eleverna att se att det kan finnas flera 

perspektiv: 

- Det är väl att ha ett reflekterande arbetssätt tror jag, där man är öppen för att 

det inte finns en sanning kanske. (Lärare 4) 

- Man kan titta på en händelse som tas upp i media, hur ett och samma fenomen 

skildras på olika sätt. (observation, pedagogisk planering dag 3) 

Kräva att påståenden underbyggs av fakta: 

Undervisningen kan också handla om att man funderar kring hur de som står bakom 

olika källor vet det de vet, om eventuell forskning:  

- Det vet jag att vi har diskuterat en hel del? Hur kan man veta det, varför 

står det så i en bok och på ett annat sätt… jo men då kom vi på att den här 

boken är nyare, det kanske kan vara det då att man har forskat mer. (Lärare 

3) 

Undervisningen ska leda till ett källkritiskt förhållningssätt: 

Vissa lärare såg undervisningen som något som ska leda till ett generellt kritiskt 

förhållningssätt. Lärare 1 säger att det är viktigt att till barnen förmedla en inställning 

om att man ska ha ett kritiskt tänkande och att man ska ifrågasätta. Senare i intervjun 

återkommer hon till detta och när hon diskuterar hur tidigt man kan undervisa kring 

kritisk granskning i skolan: 

- Jag tror ibland att vi väntar för länge med många saker, bland annat det 

här. Jag tror att man kan pocka in det tidigt, och just det här 

förhållningssättet att vara lite kritisk, det gäller ju överlag. (Lärare1) 
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Lärare 4 säger att det är viktigt för lärare att förmedla ett källkritiskt tänkande till 

barnen. Lärare 2 pratar vid flera tillfällen om att källkritik är ett förhållningssätt. I 

anslutning till en fråga om när det källkritiska området kan vara aktuellt i skolarbetet 

svarar hon: 

- Det är väl det, jag menar, blir det ett förhållningssätt mera naturligt, då har 

man det ju med och använder det när det behövs. (Lärare 2) 

 

6.3.2 Undervisningens omfattning 

Observationerna tydde på att det bland de observerade lärarna inte förekom så mycket 

undervisning kring informationskompetens och källkritik. Detta konstaterande grundas 

bland annat i att de observerade lärarna, som under frågeställning 1 nämnts, inte någon 

gång berättade om sin undervisning kring området, vilket de gjorde när det rörde andra 

områden.  

På eftermiddagen dag 1 observerade jag följande konversation i en grupp som planerade 

vilka bitar att ta med i gruppuppgiften: 

- Behöver vi ingen informationssökning. 

- Nja, vi kan ju inte få med allt. 

- Men det är väl jättebra. 

- Vi behöver inte göra det så stort, informationssökning är ju… nja. 

(Pedagogisk planering, dag1) 

Läraren som ville ha med informationssökningen fick inget medhåll av övriga 

gruppmedlemmar och gruppen planerade därmed inte någon undervisning kring 

informationssökning och källkritik.   

En orsak till att inte undervisa kring informationssökning och källkritik som angavs var 

barnens ålder: 

- Nu jobbar vi inte så jättemycket med det känner jag i de här yngre 

åldrarna. (Lärare 5) 

- Jag känner att vi är ju glada om de lär sig att söka fakta och information 

över huvudet taget kanske, än att sitta och vara så där kritiska, det kommer 

ju längre fram sedan. (Lärare 5) 

- Just det här med källkritik i de lägre åldrarna tror jag inte har så stor plats i 

skolan idag. (Lärare 1) 

Inför grupparbetena dag 2 tillfrågades en grupp om de kommer att ha med 

informationssökning och källkritik i sin pedagogiska planering. De svarade att deras 

elever är små och att de knappt kan läsa. (Pedagogisk planering, dag 2) 

Mycket kopplingar görs mellan källkritik, internet och datorer, vilket redovisas i 

avsnittet om lärarnas syn på källkritik. Den kopplingen kan också vara en orsak till 

frånvaro av undervisning. Lärare 2 har också reservationer kring elevernas ålder, men 

det gäller främst datorn som verktyg, vilket hon inte var ensam om. Hon uttryckte att 

hon i första hand ville främja läslust och inspirera användningen av böcker. Alla de 

intervjuade lärarna menade att man i huvudsak använde böcker för 
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informationssökning, en lärare sa exempelvis att skolans policy inte tillät de yngre 

barnen att söka själva vid datorn.  

Lärare 2 ser dock källkritik ur ett brett perspektiv och påpekar att källkritik inte bara 

gäller datorn utan all form av information och att träna källkritik med den 

utgångspunkten var hon positiv till. Under observationsdagarna fanns det enstaka lärare 

som lyfte frågan om undervisning. Ovan exemplifieras detta av den läraren som inför 

gruppens pedagogiska planering tänker källkritik men inte får medhåll av övriga 

gruppen. Lärare 5 återkom flera gånger till att eleverna är små och hon hade inte mycket 

erfarenhet av en källkritisk undervisning, men i samband med att hon nämnde att 

eleverna i yngre åldrar inte riktigt funderar kring källkritik säger hon att ”det får man 

nog träna och jobba med”.  Lärare 1 säger att hon tror att man ofta väntar lite för länge 

med en del saker och att man kan börja med det här området ganska tidigt. Även om 

ingen lärare kunde vittna om en omfattande undervisning runt källkritiska frågor så 

fanns det hos flera ett tänkande kring och kanske en önskan om framtida undervisning. 

 

6.3.3 Undervisning kring källkritik är svårt 

Samtliga av de intervjuade lärarna uttryckte på något sätt innan intervjuerna startade att 

de tyckte informationskompetens och källkritik var ett svårt undervisningsområde. 

Några nämnde det redan vid kontakten vi hade inför intervjun och några sa det i 

samband med intervjusituationen. Nedan följer några exempel från gruppdiskussioner 

och intervjuer. 

- Det är svårt alltså, jag vet inte hur man ska utbilda barn. (Lärare 1) 

- Det är en jättesvår bit, eleverna tror att allt är sant. (gruppdiskussion, dag 

2) 

- Källkritik, hur gör man? Det är jätteviktigt med de små barnen, men hur 

gör man? (gruppdiskussion, dag 3) 

 

6.3.4 Generell eller kontextbunden undervisning 

Vissa exempel på undervisning på generell nivå, utan tydlig anknytning till 

ämneskontext fanns. Lärare 5 nämner att elever i trean tar datorkörkort och menar att 

kritiskt granskande kan beröras då. Lärare 5 nämner också att hon tycker att eleverna i 

sitt faktasökande behöver en liten mall att gå efter. Lärare 1 menar att man kan välja en 

webbsida som passar barn och diskutera källkritiska frågor utifrån den. Hon ger 

webbsidan för barnprogrammet ”Myror i brallan” som exempel och säger att man 

utifrån den kan titta på vem som har skrivit den, till vem den är skriven och vad som är 

avsikten med sidan. Båda dessa situationer, att öva källkritik i samband med 

datorkörkort och att öva källkritik genom att granska en webbsida är exempel på en 

undervisning som inte är bunden till något övrigt undervisningsinnehåll. I exemplet med 

webbsidan kan man skymta en användning av generella regler. Frågorna liknar dem 

som ofta finns i exempelvis källkritiska lathundar och samma frågor nämndes av lärare 

1 också vid ett senare tillfälle i intervjun, vilket tyder på att hon ser dem som generella 

frågor. Lärare 1 nämner också senare i intervjun att det finns material på skolverkets 

webbplats ”Kolla källan”. Bland annat finns där just en lathund för källkritik på 
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Internet
143

. Lärare 4 yttrar sig på ett sätt som liknar lärare 1 när hon säger att Internet är 

en bra grund för ett källkritiskt samtal och i anslutning till det nämner frågor som 

exempelvis vem säger det, varför och vad grundar de det på. 

Den observerade gruppen, med uppdrag att göra en pedagogisk planering, hade några 

förslag som handlade om att öva sitt kritiska tänkande mer generellt. Exempelvis tänkte 

de sig ett rollspel där någon är polis som ska ta in vittnesuppgifter från olika personer 

som ser och berättar olika saker. Lärare 3 berättar om att de har använt ett läromedel där 

det finns tidningsartiklar och annonser som utgångspunkt för samtal kring kritiskt 

tänkande. 

När undervisning diskuterades var den dock vid de flesta tillfällen kopplad till en 

konkret situation och till det ämnesinnehåll som då var aktuellt. 

Lärare 1 diskuterar undervisning kring informationskompetens och menar att man när 

man undervisar måste försöka hamna i situationer där det känns naturligt och motiverat 

att diskutera dessa frågor. Hon menar att det kan vara svårt att hitta naturliga situationer 

när barnen är yngre eftersom de inte söker så mycket information på nätet. 

Lärare 5 pratar också om att lyfta frågorna i samband med en specifik situation. Hon 

menar att det är bra om situationerna känns naturliga och berättar om ett tillfälle när 

behovet av att kontrollera fakta genom att söka i flera källor uppstod. I klassen 

diskuterades då frågor kring vad som är sant. Lärare 2 talar om att utgå ifrån elevernas 

erfarenheter i upplägget av arbetet. Vidare talar hon om att fånga situationerna då frågor 

kommer upp naturligt och berättar om en specifik situation där en elev hade lyft frågan 

och sagt, ”tänk om det inte är sant”. 

- Att man snappar det då, ja det är ju faktiskt så att allting inte är sant även 

om det står skrivet. (Lärare 2) 

Flera lärare talar om att fånga situationen genom att ifrågasätta och ställa motfrågor 

exempelvis när elever kommer med påståenden, eller när diskussioner uppkommer. 

(Lärare 3, 2, 4) 

- Jag tror att vi pedagoger ställer motfrågor, kan det vara så, tror du att det 

stämmer, skulle du kunna undersöka det på något mer sätt och se om det är 

fler som säger så. (Lärare 3) 

En lärare i den observerade gruppen som arbetade med en pedagogisk planering menar 

att undervisningen i kring källkritik och informationssökning bör kopplas till ett 

innehåll och föreslår ett temaarbete kring något ämne. Läraren säger att man säkert kan 

ha grundlektioner, men att det är mer intressant om man hittar ett tema att utgå ifrån. 

Med grundlektioner avses troligen generella lektioner kring informationssökning och 

källkritik utan direkt ämnesanknytning. I samma grupp återkommer tanken om 

ämneskoppling då en lärare säger följande, som en sammanfattning av vad gruppen 

ditintills kommit fram till: 

- Vi vet vad det handlar om, men det är svårt att hitta ett elevnära 

ämnesområde. (observation, pedagogisk planering) 

                                                 

143
 http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/fakta/lathund  
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6.3.5 Undervisningens metod 

I flera exempel ovan, både under rubriken Undervisningens innehåll och syfte och under 

rubriken Generell eller kontextbunden undervisning, lyfts diskussionen och samtalet 

som metod. Utsagorna ovan ska inte upprepas här, men lärarna talar om att ställa 

motfrågor och att försöka utnyttja situationer där diskussionen kommer naturligt. Ett 

sådant arbetssätt tycks användas i skilda situationer, inte bara i anslutning till källkritik. 

Lärare 3 menar att man ska vara lyhörd för barnens tankar och att det är lätt att få dem 

med sig på diskussioner kring frågor som uppkommer: 

- Det handlar väldigt mycket om ett förhållningssätt till barnen, om det är 

intressant det de kommer med, och det är inte svårt att få dem med sig. 

(Lärare3) 

 

6.3.6 Förutsättningar för undervisning 

När lärarna pratade om förutsättningar för en framgångsrik undervisning inom det 

källkritiska området lyftes några olika områden. Utbildning för pedagogerna var ett av 

dessa områden. Lärare 5 menade att alla pedagoger behövde utbildning runt ämnet. 

Lärare 1 såg att tiden kunde vara en begränsande faktor och lärare 3 menade att 

gruppstorleken var viktig. Gruppen fick inte innehålla för många elever om diskussioner 

skulle kunna föras: 

- En resurs som jag alltid kommer tillbaka till är att i allt det här är att inte 

vara för många, alltså man måste kunna samtala. Man måste antingen vara 

flera pedagoger eller mindre grupper för att få det här samtalet som ger 

någonting. (Lärare 3) 
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7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Skolbiblioteket och läroplanen 

7.1.1 Resultat och tolkningar 

När de observerade lärarna säger att kursplanen i svenska är en bekräftelse på att de kan 

fortsätta som de tidigare gjort så kan det finnas olika tolkningar av de påståendena. En 

tolkning är att lärarna faktiskt har arbetat med alla områden som läroplanen föreskriver 

och därmed med gott samvete kan fortsätta som tidigare. Den här tolkningen ser jag i 

det här fallet inte som särskilt trolig grundat på att informationssökning och källkritik är 

en av de nyheter som kunde noterats. De diskussioner som fördes kring 

informationssökning och källkritik handlade inte någon gång om att en lärare berättade 

hur han/hon hade arbetat i klassrummet. Något som annars var mycket vanligt. Lärarna 

delade gärna med sig av erfarenheter och lektionstips. När det gällde 

informationssökning och källkritik handlade diskussionen om vad som skulle kunna 

göras. Att se det som mindre troligt att lärare sedan tidigare arbetar med kursplanens 

alla områden är rimlig också utifrån den forskning som redovisas i kapitel 3, vilken 

visar på att det undervisas lite kring informationssökning och källkritik. 

En annan tolkning av utsagan att kursplanen är en bekräftelse på att man kan fortsätta 

som man tidigare gjort är att lärarna inte noterar de nyheter som finns i den nya 

läroplanen. En anledning till detta kan vara att lärarna inte hade förberett sig genom att 

läsa igenom läroplanen innan implementeringsdagarna och därför inte har 

uppmärksammat eventuella förändringar. En annan anledning till att nyheter inte har 

noterats kan vara att det finns mycket att känna igen sig i. Kanske lärarna, när de läser i 

läroplanen, fokuserar på det som är känt och det de tidigare gjort och därför omedvetet 

bortser från förändringarna. Det kan vara så att det som man av tradition brukar 

fokusera på också är det som uppmärksammas i en ny kursplan. Båda dessa tolkningar 

ser jag som möjliga. Jag vet att åtminstone några lärare kom oförberedda eftersom de 

klart uttryckte detta. Om det fanns ytterligare lärare som knappt läst kursplanen men 

valde att hålla tyst om det är naturligtvis omöjligt att yttra sig om. Enligt rapporten från 

skolverket finns det stöd för tanken att lärare ibland har ett traditionellt sätt att se på sitt 

ämne. Det är dessutom rimligt att anta att det som man intresserar sig för är det man ser. 

Det kan också vara så att man faktiskt uppmärksammar men ändå väljer bort, kanske 

beroende på att man ser informationssökning och källkritik som mindre viktigt, en 

företeelse i marginalen. Både tradition och intresse skulle kunna vara en förklaring 

också till medvetna bortval. 

Bortval, medvetna eller omedvetna, kan även ha mer känslomässiga skäl. Området 

informationssökning och källkritik kan upplevas som svårt att ta upp, det kan kännas 

roligare och intressantare att diskutera det man känner sig hemma inom. Dessutom 

känner inte alla lärare i grupperna varandra. Det kan finnas individer i gruppen som av 

den anledningen väljer att inte lyfta ämnen som ingen annan tar upp. Lärare kan därtill 

uppleva alla förändringar inom skolan som en kritik mot det de tidigare gjort och slår 

därför ifrån sig nyheter eller så orkar de helt enkelt inte ta till sig fler uppgifter i en 

redan pressad skolvardag. 

Många ytterligare anledningar kan säkert förekomma. Bara genom att observera är det 

omöjligt att uttala sig om en definitiv orsak. Det är dock intressant att uppehålla sig 

kring grunden för varför så många lärare ansåg att kursplanen inte bjöd på speciella 
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nyheter. Jag menar att det, tillsammans med lärarnas syn på kursplanens 

användningsområden, påverkar svaret på min frågeställning om vad den nya kursplanen 

kan innebära för lärarnas sätt att arbeta med informationssökning och källkritik. Om det 

exempelvis är så att en lärare av olika anledningar helt enkelt inte har noterat och 

funderat över informationssökning och källkritik i kursplanen så finns det inget som 

säger att han eller hon inte gör det vid ett senare tillfälle. Sammanfattningsvis, de 

vanligaste kommentarerna under observationerna handlade om att det inte fanns så stora 

skillnader gentemot den förra kursplanen och lärare såg i viss utsträckning kursplanen 

som i huvudsak användbar för någon annan. Enskilda lärare hade en annan uppfattning, 

och det var flera som såg kursplanen som en checklista, vilket skulle kunna betyda att 

informationssökning och källkritik uppmärksammas. 

Intervjuerna fångar främst upp just den enskilda läraren, och förstärker bilden av att 

enskilda lärare kan komma att förändra sitt arbete runt informationssökning och 

källkritik utifrån kursplanen. Lärarna menar att kursplanen kommer påverka arbetet och 

de är positiva till det. Flera lärare tror att det även gäller kollegorna, dock med vissa 

reservationer. Emellertid var två av lärarna relativt obekanta med kursplanens innehåll, 

detta trots att intervjuerna genomfördes när den nya läroplanen hade börjat gälla. Lärare 

4 uttrycker en syn på kollegiet i stort som väl stämmer överens med iakttagelserna 

under observationerna, nämligen att man gör som man alltid har gjort. Det faktum att 

lärare 3 påpekar att man inte kan göra som man alltid gjort utan att man måste titta på 

vad det står, skulle kunna betyda att också hon ser en tendens hos lärare att arbeta enligt 

rådande traditioner.  

Bland de intervjuade lärarna fanns det ingen som för egen del ratade kursplanen. 

Intervjusituationen påverkar naturligtvis lärarna. När en intervjuare pratar om 

informationssökning och läroplan är det troligt att en önskan finns om framstå i god 

dager, och att man i en sådan situation undviker att förkasta det som man vet att man 

har sig ålagt, nämligen kursplanen. Intervjuerna och observationerna kompletterar 

varandra. För de observerade lärarna var det inte lika påtagligt att jag var där, alla kände 

inte varandra och det hände, trots att jag hade presenterat mig, att jag togs för att vara en 

lärarkollega från en annan skola. Ett par lärare sa i intervjuerna att de trodde på ett brett 

genomslag av läroplanen. Detta kan bero på att de vill framställa även sina kollegor på 

ett positivt sätt, men det kan också ha sin grund i att den pedagogiska kulturen faktiskt 

kan skilja sig ganska mycket från skola till skola. Det kan vara så att de intervjuade 

lärarna har ett genuint intresse av pedagogiska frågor. Det var fler än en som innan eller 

efter intervjun sa att de brukade ställa upp på sådana här situationer, som att exempelvis 

ta emot studenter från högskolan eller delta i undersökningar, eftersom det brukar vara 

intressant och givande.  Med tanke på hur svårt det var att få lärare att ställa upp på 

intervjuer är det rimligt att tänka sig att de som ställde upp var just de som var 

intresserade av området. Av de lärare som tackade nej framfördes ibland synpunkten att 

det var ett svårt ämne och att de inte arbetade med det.  

 
Observationer och intervjuer sammantaget, det tycks som om det finns grupper av lärare 

som inte är intresserade av att utveckla sin undervisning utifrån den nya kursplanen. 

Dessa lärare fortsätter gärna att arbeta som de alltid gjort och ser ibland läroplanen som 

ett hjälpmedel endast för någon annan. Samtidigt finns det enskilda lärare som tvärtom 

är intresserade av en förändrad undervisning. Dessa lärare märktes under 

observationsdagarna genom de kommentarer de gav och de områden de lyfte. Av de 
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intervjuade lärarna var alla öppna för läroplanens påverkan på arbetet, även om alla inte 

var helt bekanta med innehållet just när det gäller informationssökning och källkritik. 

Bilden är inte entydig, en relativt stor och framträdande grupp sa, mycket förenklat, nej 

till läroplanen, och eftersom informationssökning och källkritik är en del av den, 

därmed också till läroplanens möjligheter att påverka undervisningen inom området. 

Det finns också individer som säger ja till läroplanen, men inte självklart till 

informationssökning och källkritik, eftersom det inte framgår av observationerna om de 

som var positiva till ny kursplan hade lagt märke till just detta avsnitt. Några lärare 

under studiedagarna säger ja till både läroplan och informationssökning och källkritik, 

liksom samtliga intervjuade lärare. Det måste också öppnas för möjligheten att fler hade 

både den ena eller den andra åsikten, eftersom alla inte yttrade sig under 

observationsdagarna.  

Efter en tolknig av ovanstående menar jag att frågeställningen, vad kan de nya 

kursplanerna innebära för lärarnas arbete med elevernas källkritiska förmåga, kan 

besvaras med att det är sannolikt att det inte går att förvänta sig att kursplanen i svenska 

i sig själv snabbt ska bidra till några omvälvande förändringar vad gäller 

undervisningen kring informationssökning och källkritik. Dock kan den mycket väl 

påverka enskilda lärares benägenhet att undervisa i ämnet.  

7.1.2 Diskussion kring resultatet 

Om man testar att göra en googlesökning på exempelvis Lgr 11 och skolbibliotek kan 

man se att flera biblioteksrelaterade bloggar diskuterar den nya läroplanen och på flera 

skolbibliotekskonferenser har det informerats om den och samtalats kring den. Det är 

naturligtvis för skolbiblioteksverksamhet intressant att typiska ”biblioteksområden” 

tydliggörs och lyfts fram i läroplanen. Ur ett biblioteksperspektiv är resultatet av den 

här undersökningen gällande läroplanen kanske något nedslående och dessutom lite 

förvånande. Det tycks ju enligt forskning vara så att det ofta är lärare som sätter ramarna 

för samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie. Om det är så att lärare av olika 

anledningar i stor utsträckning inte påverkas av det som står skrivet runt exempelvis 

informationssökning och källkritik kan ju det innebära att Lgr 11 inte kommer att 

betyda så mycket för skolbiblioteken. 

Det är ganska anmärkningsvärt att lärarna inte diskuterar källkritik och 

informationssökning trots stora skillnader mot tidigare läroplan. Det är förståligt att det 

är lättare att diskutera det som man har erfarenheter kring, men när, om inte på tid avsatt 

för att just diskutera den nya läroplanen, ska man diskutera nyheter i läroplanen. Citatet 

från Asselin i avsnitt 3.3 skulle eventuellt kunna användas också som beskrivning av 

situationen som framträder i den här uppsatsen, särskilt i materialet hämtat från 

observationerna: 

That the ability to evaluate resources critically, especially digital and Internet 

information resources, is neglected to the degree found in this study is a 

serious educational matter. 

Det är ett pedagogiskt problem att källkritiken inte lyfts till ytan, särskilt om man 

uppfattar källkritik som en del i det kritiska tänkandet och därmed också menar att 

källkritiken har betydelse för processen att omvandla information till kunskap. Frågan 

tycks faktiskt, som citatet antyder, negligeras av vissa lärare. Den dragna slutsatsen 

gällande kursplanens innebörd för lärare är att det inte går att förvänta sig att kursplanen 

i sig själv snabbt ska bidra till några omvälvande förändringar vad gäller 
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undervisningen kring informationssökning och källkritik. Dock kan den mycket väl 

påverka enskilda lärares benägenhet att undervisa i ämnet.  

Läroplanen ger en möjlighet att lyfta fram skolbiblioteket, inte som ett självändamål 

utan för elevernas måluppfyllelse. Som Ross Todd säger, en skolbibliotekarie är ofta 

medveten om sin kompetens och om hur han eller hon skulle kunna bidra pedagogiskt. 

Ansvaret för elevens måluppfyllelse ligger på läraren, men skolbibliotekarien ska också 

arbeta utifrån skolans mål. Med läroplanen som instrument och med forskning angående 

skolbibliotekets roll för elevernas kunskapsutveckling i ryggen kanske en 

skolbibliotekarie kan bidra till att fler lärare upptäcker det källkritiska området. Jag 

upplevde att intresset hos några av de intervjuade lärarna ökade allteftersom intervjun 

pågick och den känslan bekräftades av att ett par av dem tackade för att frågan hade 

väckts hos dem. 

På flera skolor är kanske informationskompetensen redan en naturlig del av det 

pedagogiska arbetet för både lärare och skolbibliotekarier och på andra skolor kan en 

förändring behövas. Kursplanen kan, även om den inte används som man kan förvänta 

sig, alltid användas som ett argument för att lyfta frågan. Exempelvis är 

informationssökning och källkritik ett centralt innehåll i svenskämnet och det ska 

undervisas kring området. Rektorn blandas med fördel in i arbetet. Han eller hon ska 

vara skolans pedagogiska ledare, och elevens måluppfyllelse och kursplanernas 

genomslag är en angelägenhet för alla rektorer.  

 

7.2 Källkritiken och lärarna 

7.2.1 Resultat och tolkningar 

Bedömande av sanning och trovärdighet var det som lärare i störst utsträckning 

uppfattar som källkritik, vilket kanske inte är märkligt. Det har de nog gemensamt med 

många andra. Thurén menar ju, vilket redogörs för i teoriavsnittet, att källkritiken är en 

samling metodregler för att ta reda på vad som är sant. Lärarna visar på att flera 

aspekter av källkritik finns i deras uppfattning. Vid sidan av trovärdighetsbedömningar 

fanns många av de andra aspekterna i den här uppsatsens definition av källkritik också 

representerade bland lärarnas föreställningar. Exempelvis märktes perspektivfrågan, 

kravet på fakta bakom påståenden samt relevansfrågan. Att källkritik kan handla om att 

skilja fakta från värderingar och att upptäcka bias var dock inget som var påtagligt. Att 

faktapåståenden kan vara färgade av värderingar kom fram i anslutning till 

perspektivdiskussioner. Hur man skiljer fakta från värderingar berördes dock inte. Att 

avslöja bias handlar bland annat om att upptäcka om informationen på något sätt är 

partisk eller fördomsfull. Det finns anknytningar till de båda ovanstående punkterna, att 

skilja fakta från värderingar och att angripa frågor ur olika perspektiv, men ingen lärare 

pratade mycket om detta. De källkritiska aspekterna förknippades ofta med datorn. Flera 

av de intervjuade lärarna berörde på något sätt källkritik som ett förhållningssätt. 

Källkritik som ett förhållningssätt rörde sig om att vara öppen för olika sanningar samt 

att vara ifrågasättande i situationer där det behövs, vilket kan jämföras med 

definitionens formulering om att ha en benägenhet att använda källkritiska förmågor. I 

materialet framträdde några olika generella källkritiska bedömningar såsom att 

exempelvis helt enkelt välja bort material ifrån webben, att välja primärkällan eller den 

nyaste källan eller att välja en särskild källa som man litade till. 
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Den uppfattningen av källkritik som vid analysen vållat mig mest bekymmer är utsagor 

från lärare 4 om undervisning kring att omforma kunskaper och kring elevernas 

tänkande kring sitt eget tänkande. Hon rör sig på en slags metanivå, som i definitionen 

motsvaras av formuleringen ”reflektera över sitt eget tänkande kring och sina egna 

tolkningar av information.” Mycket intressant och så långt inga problem, men lärare 4 

uttryckte att hon inte såg det som en informationskompetens. Övriga aspekter av 

källkritik som redovisas i samband med aktuell frågeställning har antingen direkt 

uttrycks som källkritik eller hämtats från beskrivningar av undervisning som gjorts i 

samband diskussioner kring källkritik med den uppfattningen att synen på källkritik kan 

komma fram i redogörelser kring undervisningen eftersom ämnet är källkritik. 

Metatänkandet är ett inslag i lärare 4:s undervisning, men hon nämner det i samband 

med att hon säger att hon inte undervisar i informationskompetens. Häri ligger ett 

problem för tolkningen av hennes kommentar. Lärare 4 särskiljer själv metatänkandet 

från informationskompetensen, men det faktum att hon ändå tog upp området i samband 

med att informationskompetens diskuterades kanske beror på att hon ändå såg en 

koppling. Kommentaren redovisas som en aspekt av källkritik av den anledningen Det 

är rimligt att tro att tankar kring metatänkande kom fram av sammanhanget och inte på 

grund av att hon slumpmässigt hittade något att säga. 

 

Frågeställningen kring lärarnas syn på källkritik skulle med hjälp av aspekterna ovan 

kunna anses besvarad, men det finns andra sidor att ta hänsyn till. Källkritik och 

informationskompetens upplevdes ibland som ett svårt område och lärarna förefaller till 

viss del vara ovana vid begreppet. Några lärare säger det själva och i andra fall 

uppenbaras det genom lärarens sätt att närma sig ämnet. Att se källkritik som endast 

förknippat med datorn är ett exempel på en begränsning av begreppet. Lärare 4 får vara 

ett annat exempel på hur oklara uppfattningar kunde visa sig. Begreppet framträdde hos 

henne som något spretigt. Av resultatredovisningen framkommer att vissa av de delar 

som finns i uppsatsens definition av ett källkritiskt förhållningssätt tas upp av lärare 4. 

Hon pratar bland annat om trovärdighet och om att se på en fråga ur flera perspektiv. 

Dessa aspekter framträder under samtalet men vid direkta frågor om källkritik 

återkommer hon oftast till upphovsrätten. Begreppet källkritik tycktes i början av 

intervjun för lärare 4 vara mer obekant, för att sedan klarna något. En möjlig tolkning av 

detta är att innehållet i begreppet lockades fram under samtalets gång. Samtalet skulle i 

så fall vara det som väckte funderingar kring källkritik och ett kritiskt tänkande och 

därmed en del av förklaringen till eventuella motsägelser. En annan tolkning, som kan 

leva vid sidan av den första, är att även om begreppet källkritik var något obekant och 

eventuellt inte ofta använt, så finns det vissa inslag i hennes tänkande som kan föras in 

under begreppet. Hon hade fler tankar kring intervjuns ämnesområde än vad hon, 

kanske på grund av ovana att diskutera dessa frågor, trodde att hon hade, men hon tycks 

inte har någon utvecklad och uttalad uppfattning om vad källkritik innebär. Dock är det 

tydligt att flera olika aspekter av området finns i hennes medvetande. I enlighet med 

diskussionen ovan, kring metatänkandet, tas vissa tankar som inte specifikt uttrycks som 

källkritik med i resultatredovisningen eftersom sammanhanget tydliggör att det ändå 

handlar om källkritik. Det innebär att jag tillskriver lärarna något fler uppfattningar 

kring källkritik an vad de vet att de har. Lärare 4 fick stå som exempel, men liknande 

tendenser fanns hos fler av de intervjuade lärare, dock inte lika tydligt. Det var 

exempelvis ingen annan som uttryckte en uppfattning och samtidigt poängterade att det 

inte var informationskompetens. Kanske var lärare 4 rädd för att göra bort sig och ge 

”fel” svar. 
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Källkritik är inget som de observerade lärarna lägger särskilt stor vikt vid, vilket delvis 

diskuteras i anslutning till nyheter i läroplanen. Denna avsaknad av engagemang för 

ämnet kan bero på just den ovan redovisade upplevelsen av området som besvärligt. Det 

kan vara så att vissa lärare är ovana vid begreppen och vid att samtala kring dem. Om 

begreppsuppfattning är diffus kan det vara svårt att diskutera. När diskussioner 

uppkommer kommer de ofta inte mycket längre än ett konstaterande av att behov av 

källkritik i skolan finns, och att det är svårt. Det förekom att lärare uttryckligen tog 

avstånd ifrån området, men i de flesta fall var inte bortvalet så tydligt och kanske inte 

heller medvetet. Att ingen grupp självmant valde att göra en pedagogisk planering kring 

informationssökning och källkritik kanske kan ses som ett medvetet bortval. Valen 

gjordes utifrån en lista med fem punkter, där varje punkt motsvarade ett centralt 

innehåll. Det är svårt att i det läget mena att området inte var tydligt. I intervjuerna 

finns, vilket ovan diskuterats, stöd för att innehållet i begreppen informationskompetens 

och källkritik för somliga är ganska obekant. Fler orsaker är till avsaknaden av 

diskussion är naturligtvis möjliga och vissa av dem diskuterades ovan, i samband med 

hur mycket den nya läroplanen kan komma att påverka undervisningen. En följd av 

avsaknaden av diskussion är att alla lärares uppfattning av källkritik inte kommer fram. 

Hela situationen säger emellertid något om det som var syftet med uppsatsen, nämligen 

att försöka förstå hur lärare ser på det källkritiska området. Att vissa lärare knappt ser på 

det alls är en sak att lägga till resultatet.  

Den uppmärksammade generella källkritiska granskningen handlade i viss mån om att 

egentligen inte göra någon granskning. Att endast välja Nationalencyklopedin, eller att 

välja bort information från webben kan ses som ett sätt att undvika det källkritiska 

problemet. Därmed kan också det beteendet tyda på en obenägenhet att ta sig an 

området. Det är troligt att den i forskningen redovisade bristen på undervisning och den 

bland informanterna ibland uppvisade bristen på engagemang och diskussionsvilja 

delvis har samma orsaker, vilka kan inte här dras några säkra slutsatser kring, men det 

är möjligt att en orsak är att hela området upplevs som besvärligt. Begreppen är oklara 

och verktyg och metoder saknas. 

Tanken om att informationskompetens är ett ovant område stöds exempelvis av att 

lärare efter intervjuerna tackade för att frågan hade väckts. Föreställningen om området 

som obekant och begreppen som vaga stöds också av den forskning av Williams och 

Wavell, som redovisas i avsnitt 3.3. De fann i sina undersökningar att lärarna inte kände 

till termen ”information literacy”, men att de var villiga att diskutera området. Även om 

många lärare inte diskuterade källkritik alls kan liknande slutsatser dras åtminstone när 

det gäller några av lärarna som här är informanter. Termen informationskompetens var 

för någon okänd, men diskussionsviljan fanns där. Ur ett sociokulturellt perspektiv är 

språket betydelsefullt, Säljö menar att tillgången till världen sker via olika medierande 

redskap, och att språket är ett av dessa redskap. Utan begreppsuppfattning kan det vara 

svårt att förhålla sig till området och att diskutera det.  

 
Som en sammanfattning av svaret på frågeställningen, hur ser lärare på källkritik, kan 

sägas att lärarna som deltog i den här undersökningen hade uppfattningar om källkritik 

som till stor del överensstämmer med den här uppsatsens definition, även om alla 

aspekter i definitionen inte lyftes fram. En och samma lärares uppfattning rymde flera 

aspekter och den mest dominerande uppfattningen var att källkritik handlar om att 

avgöra vad som är sant eller falskt. Synen på källkritik som ett förhållningssätt fanns 
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och även då rörde sig diskussionen mestadels kring att avgöra trovärdighet, exempelvis 

genom att vara ifrågasättande. Det fanns enskilda lärare som visade på ett intresse för 

källkritiska frågor, men observationerna och hela processen med att hitta informanter till 

intervjuerna tyder på att detta inte gäller för alla lärare. Flera lärare hade något otydliga 

uppfattningar kring källkritik och flera framförde inte sina tolkningar, vilket påverkar 

resultatet . Eftersom frågeställningen handlade om lärares uppfattningar om källkritik så 

är det också en del av svaret att konstatera att uppfattningarna i vissa fall var vaga och 

att området ibland tycktes upplevas som svårt och kanske ointressant.  

7.2.2 Diskussion kring resultatet 

Det finns flera intressanta delar i det som ovan diskuterats. Lärarna är pedagoger, och 

som pedagog har man rimligtvis en vana vid att fundera kring exempelvis kunskap och 

kunskapsbildande. Ett källkritiskt tänkande handlar mycket om att bilda kunskap, 

områdena går in i varandra. Det kan vara därför som det fanns en förståelse för olika 

aspekter i definitionen men en upplevd ovana inför ämnet. 

Skolbibliotekarierna kan här ha en betydelsefull roll. Om lärarna saknar ord, begrepp 

och begreppsinnehåll för informationsområdet innebär detta att det blir svårt att 

diskutera och planera undervisningen. Enligt Säljös tankar om språket som ett 

medierande redskap är det rimligt att tro att viss förståelse också kanske saknas när 

språket inte finns där. I fall lärare inte har helt utvecklade tankar kring 

informationskompetens och källkritik, och om de dessutom tackar för att man väcker 

frågan hos dem, då finns här en möjlighet att ta vara på för skolbibliotekarien. Med den 

kompetens som man kan anta att en skolbibliotekarie har kan han eller hon inte bara 

väcka frågorna utan också bidra till en ökad förståelse för området. Sanningsfrågan var 

den dominerande i lärarnas tankar kring källkritiken. Frågan om det är viktigt att 

fördjupa förståelsen för det källkritiska området kan ställas. Med tanke på att 

föreställningar om det rätta svaret och på vissa lärares funderingar kring hur man 

undviker att eleverna skriver av kanske en diskussion om vad det kritiska tänkandet kan 

göra för elevens kunskapsbyggande kan vara behjälplig. Williams och Wavell 

poängterar just att det är viktigt att lärare har en förståelse för 

informationskompetensens betydelse för kunskapsbyggandet. För att källkritiken 

verkligen ska kunna vara en del av konstruerandet av kunskap är det troligt att mer än 

sanningsaspekten måste lyftas. Innebörden i forskning, exempelvis Limbergs, kan 

förmedlas till lärare för att påvisa kritisk granskning som ett sätt att omvandla 

information till kunskap. Om lärare sätter källkritik i samband med bildande av kunskap 

kanske intresset för området skulle växa.   

Mot bakgrund av den i avsnitt 3.2 redovisade höga frekvensen av användning av 

informationsteknik bland barn finns det ytterligare en anledning till att lärare fördjupar 

sin förståelse av det källkritiska området. Det är möjligt att en trygghet inom området 

skulle innebära att lärarna tar sig an utmaningen att lära eleverna att hantera webb -

baserad information, istället för att, som ovan redovisats, i vissa fall välja bort digitala 

källor.  
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7.3 Källkritiken och undervisningen 

7.3.1 Resultat och tolkningar 

Den sista frågeställningen handlade om hur lärarna implementerar sina tolkningar av 

källkritik i sin undervisning. Det finns i lärarnas utsagor av undervisning kring källkritik 

naturligtvis mycket som kan relateras till deras utsagor kring källkritik. I viss mån är 

första delen av redovisningen i avsnitt 6.3.1 ett förtydligande av de aspekter som togs 

upp under föregående frågeställning. Exempelvis talas det mest om undervisning som 

syftar till att hjälpa eleverna att avgöra trovärdighet vilket stämmer mycket bra överens 

med att lärarna oftast talade om källkritik som ett sätt att avgöra vad som är sant. 

Liksom i synen på källkritik så fanns också andra aspekter med när de talade om 

undervisning, exempelvis att undervisningen ska hjälpa eleverna att se olika perspektiv. 

Flera lärare menar också att undervisningen ska leda till att eleverna ska få ett 

förhållningssätt där man använder källkritiken när det behövs. Alla de intervjuade 

lärarna och några av de observerade såg undervisning kring de källkritiska frågorna som 

viktigt och positivt. De såg att eleverna lätt tar allt för sanning, vilket forskningen 

bekräftar. I kapitel 3 redovisas forskning som visar att elever, yngre som äldre, 

utvärderar inte i någon stor utsträckning.  

Ingen lärare, varken observerad eller intervjuad, kan redogöra för erfarenheter av en 

regelbunden, medveten och planerad undervisning kring källkritik, även om något 

enstaka inslag av undervisning kring källor har funnits. Detta har troligen stora samband 

med det som i frågeställning 1 och 2 redovisades som uppfattningar som tydde på liten 

påverkan av informationssökning och källkritik i den nya läroplanen och som 

obenägenheten att diskutera ämnet. Innehållet i den diskussion som där förs hänger 

naturligtvis ihop med avsaknaden av undervisning. Om man inte kan eller vill diskutera 

källkritik, så är det ju sannolikt att man inte undervisar kring ämnet. Hade lärarna 

undervisat hade det funnits mer för dem att ta upp i diskussionerna.  

Ett skäl till att undervisning inte sker kan ha att göra med att området upplevs som svårt 

att undervisa kring, vilket tydligt uttrycks. Någon formulerar att hon helt enkelt inte 

riktigt vet var hon ska börja. Svårigheterna har antagligen ett samband med att området 

för många tycks vara obekant, vilket tidigare har diskuterats. Under frågeställning 1 

diskuteras också att traditioner till viss del styr undervisningen och det kan också 

förklara situationen. Under frågeställning 1 och 2 diskuteras möjliga orsaker till lärarnas 

avstånd inför ämnet och diskussionen ska inte upprepas här. Dock framträder det i en 

anslutning kring vad som sägs om undervisning några preciserade orsaker till att inte 

undervisa. I materialet anges bland annat elevernas ålder som skäl. När lärare säger att 

eleverna är små kan det ha att göra med att källkritisk förmåga ses som en 

mognadsfråga. Mot bakgrund av Limbergs och Folkessons studie är detta en rimlig 

tolkning. Majoriteten av de i deras undersökning tillfrågade lärarna ansåg att källkritisk 

förmåga antingen mognade fram eller var en fråga om personlighet. Att flera av de 

lärare som uttrycker att barnen är små ändå lägger till att man kan arbeta med området 

skulle kunna bero på att de är medvetna om att läroplanen säger att de ska det. Att lärare 

säger att barnen är små kan också höra samman med läskunnigheten, vilket en grupp 

lärare från observationerna, som angivet ovan, svarade. Lundh såg att läskunnighet ofta 

angavs som ett skäl till att inte arbeta med IKT – verktyg. Källkritiken kopplas ofta till 

datorn, både observerade och intervjuade lärare gjorde det, ofta för att i nästa mening 

säga att de små barnen inte använde datorn i någon stor utsträckning. Synen på datorn 

som verktyg i undervisningen skulle mycket väl kunna påverka hur mycket vikt man 
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lägger vid källkritik i de lägre åldrarna eftersom källkritik för många tycks vara 

förknippat med utvärdering av material på webben. Flera lärare har nog en uppfattning 

som i många avseenden stämmer överens med Lundhs tankar om att lärare gärna vill 

kontrollera barns användning av internet samt erbjuda den goda barndomen. Inte desto 

mindre kan man fundera på ytterligare ett varv på det faktum att lärare just när det gäller 

källkritik, använder barnens ålder som argument. Om man nu önskar undvika frågan om 

källkritik så ligger det ju nära till hands för dessa lärare som undervisar yngre elever att 

hänvisa till åldern på eleverna. Av forskning som redovisas i avsnitt 3.3 framgår det att 

lärare som undervisar äldre elever inte heller undervisar kring källkritik i stor 

utsträckning. För att ställa det hela på sin spets, mot bakgrund av det ovan redovisade 

materialet finns det anledning att tro att flera av lärarna i den här studien egentligen inte 

har funderat igenom frågan tillräckligt mycket för att kunna avgöra om elevernas ålder 

är ett hinder för undervisning. De lärare som undervisar yngre elever har helt enkelt ett 

argument till för att undvika de källkritiska frågorna. 

Det kan urskiljas två kategorier av generell undervisning. Den ena handlar om en 

generell undervisning kring källkritiska verktyg, metoder och regler, och den andra 

handlar om generell undervisning kring olika aspekter av och idéer runt källkritik. I 

teoriavsnittet har generell undervisning diskuterats i relation till kontextbunden och 

ämnesrelaterad undervisning. Att gå igenom lathundar för källkritik helt utan en kontext 

där behovet av sådana finns, är mot bakgrund av diskussionen om 

informationskompetens som en situerad förmåga, troligen inte alltid är så fruktsamt. Det 

finns en risk att eleven då inte relaterar till den kunskapen när behovet uppstår, 

eventuellt finns det också en risk att kunskapen alls inte finns kvar eftersom eleven inte 

såg nyttan med den. Tilläggas kan att användandet av generella källkritiska frågor och 

lathundar i en ämneskontext kan vara ett hjälpmedel och inte här endast ses som 

negativt. Den andra typen av generell undervisning kan kanske ses på ett annorlunda 

sätt. Om eleven exempelvis genom den upplevelse som ett rollspel kan ge blir varse att 

en situation kan ses ur olika perspektiv och att flera sanningar kan finnas har 

undervisningen tillfört något. Det är möjligen så att förståelsen för vad det innebär att se 

ur olika perspektiv ökar genom en sådan undervisning. Det kan naturligtvis hävdas att 

man kan försöka knyta också ett sådant rollspel till ett ämnesinnehåll som är aktuellt i 

undervisningen. Jag menar att det nog alltid är en fördela att relatera undervisningen till 

aktuellämneskontext, samtidigt som jag inte kan säga att ovan beskrivna undervisning 

skulle vara utan värde. En fråga att fundera vidare på är dock om det kan vara någon 

skillnad på hur man bör se på generell respektive ämnesrelaterad undervisning beroende 

på vilket område av källkritiken det gäller.  

De flesta påståendena runt undervisningen rörde sig emellertid om en undervisning i 

anslutning till ett aktuellt undervisningsinnehåll, och gärna ett spontant utnyttjande av 

situationer som uppstår. Som metod för undervisning inom källkritik är diskussionen 

den mest framträdande. Genom att samtala och diskutera källkritiska frågor med 

eleverna hoppas man kunna stödja deras utveckling av ett källkritiskt tänkande. 

Diskussion och samtal var vanligt förekommande också när det gällde ämnen utanför 

det källkritiska området. Willingham menar, vilket redogörs för i avsnitt 4.2.1, att ett 

sätt att hjälpa eleverna att tänka källkritiskt i olika situationer är att ständig påminna 

dem om vikten av att exempelvis granska en fråga ur olika perspektiv. Bland annat kan 

lärarnas ställda motfrågor vara ett sätt att visa på att det alltid kan finnas andra sätt att 

tänka på. 
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I forskningsgenomgången i avsnitt 3.1 finns några exempel på vad forskare sagt om 

möjliga tillvägagångssätt för undervisning. Alexandersson och Limberg lyfter fram 

betydelsen av att samspela, interagera och kommunicera med eleverna. Samspelet ska 

handla om kunskapsinnehåll och inte om teknik och procedurer. Bibliotekarier och 

lärare är i sammanhanget viktiga för elevens lärande. Kuhlthau pratar också om 

närvarande lärare och bibliotekarier som är uppmärksamma på elevens behov av 

handledning och vägledning.
 
Intressant är då att intervjumaterialet visar att de 

intervjuade lärarna samtalar och diskuterar ganska mycket med sina elever. 

Diskussionen finns i vardagssituationen. Det är möjligt att lärare som undervisar yngre 

elever ofta har många förutsättningar för att kunna arbeta med elevernas kritiska 

tänkande. De har många gånger en undervisningssituation som är mer flexibel än 

situationen för de lärare som undervisar äldre elever. Lärare som undervisar yngre 

elever har ofta sin klass större delen av dagen och behöver inte ta hänsyn till så många 

andra lektioner. I högre årskurser har läraren eleverna i en lektion och sedan skyndar 

både lärare och elever vidare till nästa pass. Flexibiliteten gör att det finns stora 

möjligheter att fånga situationer, och kanske ta en källkritisk diskussion när frågan 

uppkommer. Lärarna ställer motfrågor när barnen kommer med påståenden och de 

vittnar om att eleverna i de yngre åldrarna är diskussionsvilliga. Gärdenfors menade att 

tillvägagångssättet att ställa frågor om information kan vara ett bra sätt att träna kritiskt 

tänkande med barn. Han påpekar också att forskning tyder på att den här typen av 

tänkande är gynnsamt för lärande i allmänhet. 

Som svar på den tredje frågeställningen, hur lärares tolkningar av källkritik 

implementeras i undervisningen, kan konstateras att den föreställning lärare har om 

källkritik också syns i tankarna kring undervisningen. Trovärdighetsfrågan är den mest 

framträdande och källkritik som ett förhållningssätt diskuteras. Undervisning kring 

källkritik upplevs, liksom området i stort, som svårt. Ovanan vid det källkritiska 

området syns i den ringa mängd faktisk undervisning. Källkritik som ett förhållningssätt 

stämmer bra överens med diskussion och samtal som undervisningens metod. Någon 

lärare menade att förhållningssättet innebär att man fångar situationer och ifrågasätter 

när behov uppstår.  

7.3.2 Diskussion kring resultatet 

Intressant är att några lärare talade om källkritik som ett förhållningssätt, vilket flera 

gånger nämnts. Av forskningen framgår att elever ibland känner till källkritiska metoder 

för utvärdering av en källa men ofta inte självmant använder den kunskapen i 

informationssökningssituationer. Därför kan det vara av vikt att reflektera över den 

delen av den här uppsatsens definition av källkritiskt tänkande som handlar om 

benägenheten att tänka källkritiskt. Hur uppnår man att eleverna blir benägna till det?  

Kanske ligger en del i vad Willingham säger om att en ständig uppmuntran att göra på 

ett sätt så småningom medför att eleven självmant gör på detta sätt. I lärarnas 

diskussioner och samtal med barnen skulle någon form av medveten uppmuntran att se 

på information med kritiska ögon kunna ingå. Mycket forskning poängterar tydligt att 

informationskompetensen är situerad och ska undervisas i sin kontext, och det anser jag 

som självklart. Det finns dock också omfattande forskning som konstaterar att eleverna 

inte utvärderar källor kritiskt och det finns forskning som säger att eleven kan men ändå 

inte utvärderar. Informationskompetensen är situerad, men slutsatsen kan inte vara att 

det är så fel att tala om en generell kompetens att man inte funderar över hur eleverna 

ska får en större benägenhet att överföra de situerade kompetenserna till andra 

situationer. Problemet tycks vara att eleverna inte ens försöker använda sina kunskaper 
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generellt. Att alls tänka tanken att en kritisk granskning ska ske även om man i en ny 

situation inte klarar av att genomföra den fullt ut måste väl vara bättre än att inte 

fundera i dessa banor överhuvudtaget. Den här tanken kan gå ihop med ett 

sociokulturellt perspektiv och synen på kunskap som situerad. Säljö menar att lärandet 

handlar om at ta del av kunskaper och färdigheter och om att kunna använda dem på ett 

produktivt sätt i andra situationer. En förhoppning är att forskningen om ytterligare 20 

år inte visar på samma bild som nu. Kanske kan en tidig start där man utnyttjar att det i 

de yngre elevernas skolvardag är naturligt med samtal och kommunikation vara en liten 

del av lösningen.  En medveten strävan från lärare och bibliotekarier, där målet är att 

eleven så småningom ska uppnå en viss generalisering av sin benägenhet att utvärdera 

kritiskt kanske är en annan del. Samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier är viktig 

om alla elever ska kunna uppmärksammas i kommunikation och diskussion. Kuhlthau 

påpekar att lärare inte klarar av uppgiften själva. 

 

7.4 Avslutande funderingar 
Valet att både göra intervjuer och observationer känns så här i efterhand relevant. 

Visserligen gav användningen av dessa båda metoder ett något motsägelsefullt material, 

vilket kanske krävde mer analys än om jag bara hade valt att intervjua. Det känns dock 

betydelsefullt att få fundera över gruppen som inte var benägen att diskutera eller 

undervisa kring källkritik. Det är den uppfattningen man ofta får när man läser 

forskningsrapporter, att det finns en utbredd uppfattning hos lärare om att källkritik är 

svårt och området är marginaliserat. Exempelvis har det ovan redovisats att Asselin 

bland annat funnit att bortprioriteringar görs. Det känns också betydelsefullt att få den 

bild som de intervjuade lärarna, och i viss mån några av de observerade gav. Det 

framkom att även om den faktiska undervisningen fram tills nu har varit näst intill 

obefintlig så finns det bland lärare ett intresse och en utvecklingspotential. 

Efter observationerna, vilka genomfördes före intervjuerna, var intervjuerna på flera sätt 

en positiv överraskning. Inte desto mindre visar bilden från observationsdagarna på en 

del av sanningen, det går att hitta stöd för detta på flera ställen. Det kan vara 

betydelsefullt att ta hänsyn till båda bilderna, det är mest fruktsamt att se både problem 

och möjligheter. En situation där bibliotekarie mot lärare nästan blir en konflikt, och 

endast respektive grupps brister uppmärksammas, bör undvikas. Det kan också vara av 

betydelse att påpeka att det finns forskning som tyder på att lärare och bibliotekarier 

ofta tänker på ett likartat sätt. Limberg och Folkesson fann att både lärare och 

bibliotekarier menar att värdering av källor är ett svårt område. Att bibliotekarier med 

största sannolikhet ändå har en bra uppfattning av vad informationskompetens och 

källkritik innebär är en möjlighet. Båda yrkesgrupperna måste ha respekt för varandras 

kompetens, men framför allt handlar det om att båda yrkesgrupperna måste se till 

elevens bästa. Det kanske bör påpekas att mitt tänkande kring lärare och bibliotekarier, 

liksom många övriga bitar i uppsatsen, naturligtvis påverkas av att jag utbildar mig till 

bibliotekarie men sedan tidigare är lärare.  

Båda metoderna, intervjuer och observationer, har sina möjligheter och sina problem. 

När det gäller intervjuerna var det största problemet att få tag i informanter. I efterhand 

kan det konstateras att mycket tid kan behöva avsättas till den här biten. I det här 

sammanhanget berodde svårigheterna, som jag uppfattar det, främst på att lärarna inte 

ansåg sig ha så mycket att säga kring ämnet. En annan anledning som framkom var att 
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de menade deras möjligheter att ställa upp begränsades på grund av tidsbrist. Intervjuer 

och observationer har ju alltid det faktum att brottas med att undersökningssituationen 

på ett eller annat sätt påverkar informanterna. Närvaron av en observatör är en faktor 

som förändrar situationen och en intervjuare kan på många sätt påverka sina 

informanter. Exempelvis genom frågornas innehåll, sättet att ställa dem och reaktioner 

på svaren. Det är inte lätt att intervjua och det är därför vikigt att vara medveten om 

dessa saker. En möjlig alternativ metod hade varit enkäter med öppna frågor angående 

källkritik. Kanske hade fler lärare vågat närma sig området i den mer anonyma 

enkätsituationen. Dock hade jag då missat mycket av det som framkom i intervjuerna, 

materialet hade blivit mer styrt. Ett annat möjligt tillvägagångssätt skulle ha kunnat vara 

diskussioner i fokusgrupper. Det kanske hade varit lättare för vissa lärare att ställa upp 

om de visste att de inte skulle intervjuas ensamma. Problem liknande dem i 

observationsgrupperna skulle dock kunna uppstå, exempelvis skulle mer dominanta 

personer kunna styra diskussionens inriktning. Kombinationer mellan olika alternativ är 

kanske är ett sätt att kompensera för de nackdelar som ett alternativ för med sig. 

Svaren på frågeställningarna och slutsatserna som dras utifrån undersökningens resultat 

är, mycket sammanfattat, att källkritik för lärare som undervisar yngre elever oftast 

handlar om att avgöra trovärdighet, men att andra delar såsom perspektivfrågan och 

källkritik som ett förhållningssätt också kan iakttas. Vissa lärare har vaga uppfattningar 

kring källkritik och en obenägenhet att diskutera frågan finns. De områden som lärarna 

lyfter när de tänker kring källkritisk undervisning överensstämmer i stort med deras 

uppfattningar av källkritik. Även här märks att uppfattningarna ibland är vaga. 

Källkritik ses som ett svårt område att undervisa kring och undervisning har inte skett i 

någon stor utsträckning. När undervisning diskuteras lyfts ofta diskussion och samtal 

som metod. Kursplanen i svenska, vilken ger källkritiken en självklar plats i 

undervisningen, kan inte förväntas ge ett snabbt och övergripande genomslag, även om 

den troligen kommer att påverka enskilda lärare. Mer detaljerade slutsatser har dragits i 

avsnitten 7.1 - 7.3. Följden av ovanstående slutsatser kan bland annat vara kontinuerliga 

utbildningsinsatser för lärare och utveckling av samarbetet mellan lärare och 

bibliotekarier. 

Ovan uttrycks slutsatserna i stort sett som påståenden. Naturligtvis kan man utifrån den 

här lilla studien inte påstå mycket alls. Resultatet får ses som tendenser som eventuellt 

kan säga något om situationen och som man kan ha i medvetandet när man diskuterar 

och tänker kring källkritik i skolan. Resultatet i den här uppsatsen är bara gällande för 

de lärare som var informanter och i den kontext där intervjuer och observationer skedde 

och även när det gäller dessa lärare måste man uttala sig med viss försiktighet. 

Undersökningen är som sagt liten och inga generella slutsatser kan dras. Det är också i 

sådana här sammanhang, som ovan nämnts, alltid möjligt att intervjusituation, 

intervjufrågor och andra omständigheter påverkade resultatet. En del av slutsatserna 

som dras kan i stöd av forskning som bekräftar dem anses mer generella. Detta gäller 

exempelvis det att det inte undervisas kring källkritik i någon stor utsträckning. Andra 

slutsatser kan inte påstås vara generella, men de kan ändå vara värda att beaktas. Det 

faktum att det ändå finns forskningsstöd för vissa slutsatser tyder på att undersökningen 

inte är helt felvisande.  

Många diskussioner har förts på vägen fram till slutsatserna ovan. Flera saker är 

intressanta ur ett biblioteks och informationsvetskapligt perspektiv. Till min eventuella 

framtida roll som skolbibliotekarie tar jag ifrån den här undersökningen med mig tankar 

om att undervisningen kring källkritik behöver utvecklas. Jag förstår att området inte 
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alltid kommer att väcka intresse hos lärare och jag ser att det kan uppstå problem med 

såväl attityder som okunskap.  Jag ser dock att det också finns flera möjligheter. 

Läroplanen kan ses som ett viktigt verktyg och det finns lärare att bygga ett samarbete 

med. Fler lärare att samarbeta med kan fås om man som skolbibliotekarie väcker frågan 

och assisterar kring förståelsen av ämnet. Intressant var att det ur materialet framkom att 

även lärare som ansåg sig tycka att källkritik är svårt ändå hade många tankar kring 

området. Det fanns lärare som redan var inne på vikten av ett tänkande kring kunskap 

och det egna kunskapsbyggandet och där behövs kanske inte så mycket innan dessa 

bitar kan kopplas till det källkritiska tänkandet och sedan utvecklas vidare. När det 

gäller undervisningen ser jag att närvaron av diskussion och samtal i undervisningen 

hos de lärare som undervisar yngre elever är en stor möjlighet att bygga vidare på. 

Kombinationen av att läroplanen säger att källkritiken ska finnas med redan från ettan, 

viss forskning som visar på fördelar med att pedagogen handleder och samtalar med 

eleven, samt den delen av uppsatsens resultat som visar på diskussion och samtal i 

klassrummet är intressant. Vad finns det för möjligheter här? 

Vidare forskning skulle kunna utforska just detta. Ett annat mycket intressant område 

skulle vara att titta närmre på de olika aspekterna i definitionen av källkritik. Vad 

händer om man frågar lärarna hur man vägleder barn till att se på frågor ur olika 

perspektiv, eller om man ställer frågor kring hur eleverna tänker kring sin egen kunskap 

utan att nämna ordet källkritik? Kan det då bekräftas att uppfattningar kring dessa 

områden finns, fast lärarna inte för dem in under begreppet källkritik såsom det här, 

utifrån forskning, definieras. I så fall finns det andra ingångar i samarbetet mellan lärare 

och bibliotekarier. Vi måste förstå varandras världar. 

Om jag skulle studera området vidare skulle jag undersöka idén om källkritik som ett 

förhållningssätt, om det generella och det situerade. Ett stort problem tycks vara att även 

de elever som i viss mån har fått undervisning och ”kan” granska kritiskt ändå inte gör 

det. Kan en kontinuerlig närvaro av ett källkritiskt tänkande i undervisningen vara en 

väg? I så fall är samarbetet lärare och bibliotekarier extra viktigt. Om det är möjligt att 

utnyttja det faktum att de yngre eleverna har en mer flexibel skoldag där det i viss mån 

är möjligt att fånga ögonblick och ställa motfrågor har skolbibliotekarien en viktig roll 

som stöd till läraren utanför klassrummet och som en pedagogisk handledare av 

eleverna i klassrum och bibliotek. Vilka vägar finns det? Hur gör man för att eleverna 

ska bli mer benägna att utvärdera?  
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Sammanfattning 
 

Förmågan att granska och utvärdera information, att tänka kritiskt kring information, 

framhålls ofta som betydelsefull för att kunna omvandla information till kunskap. 

Elevers kritiska kompetens är därför ett område för dem som arbetar inom skolan, vilket 

också läroplanen poängterar. Skolbibliotekarier och lärare kan båda ha betydande roller 

för arbetet med att utveckla elevernas kritiska förmåga. Mycket forskning visar 

emellertid att eleven inte alltid uppvisar en källkritisk skicklighet, samt att det inte i så 

stor utsträckning undervisas kring just den delen av informationskompetensen. Värt att 

beakta är hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta för att lyfta området.  

I syfte att försöka förstå hur lärare ser på och undervisar inom det källkritiska området 

har lärare intervjuats och observerats. De lärare som i undersökningen har varit 

respondenter undervisar yngre elever. Den kategorin av lärare har inte så ofta tidigare 

tillfrågats kring just dessa frågor. Intressant är också att läroplanen numer tydligt lyfter 

in informationssökning och källkritik också för de yngre eleverna. Intervjuer och 

observationer har varit av kvalitativ art och ett sociokulturellt perspektiv har fått tjäna 

som utgångspunkt, vilket bland annat betyder att källkritik ses som något som kan läras 

in genom handledning av exempelvis lärare och bibliotekarier och att tanken om 

källkritisk förmåga som situerad anammas vilket innebär att undervisning kring ämnet 

därför bör ske i en ämneskontext. I samband med dessa förutsättningar diskuteras 

källkritik som ett förhållningssätt. 

Frågeställningarna har varit tre till antalet och de har sett ut som följer: 

Hur ser lärare på källkritik? 

Hur implementerar lärarna sina tolkningar av källkritik i sin undervisning? 

Vad kan de nya kursplanerna innebära för lärarnas arbete med elevers källkritiska 

förmåga? 

Resultatet visar att den aktuella gruppen av lärare är ganska ovana vid området och att 

de inte har undervisat mycket kring källkritik. Flera lärare visar intresse för frågan, men 

många närmar sig den inte alls eller bara mycket ytligt. Bland de uppfattningar av 

källkritik som framkom dominerade den att källkritik används för att avgöra vad man 

ska tro på, vad som är sant eller falskt. Även tankar kring vikten av att granska saker ur 

olika perspektiv och att se att det finns olika sanningar framkom. Vissa lärare pratade 

också om källkritik som ett sätt att förhålla sig. När det resonerades kring undervisning 

fanns det exempel på ett generellt övande av de källkritiska förmågorna, men de flesta 

talade om undervisning i anslutning till ett ämnesinnehåll. Flera talade om en ständig 

dialog med eleverna kring källkritiska frågor. Införandet av ny läroplan kan enligt 

resultatet inte förväntas få någon omedelbar genomgripande påverkan på lärarnas 

undervisning även om den för flera enskilda lärare var mycket intressant. 

Intressant har varit att i resultatet se att de intervjuade lärarna redan sedan tidigare har 

dialog, diskussion och ifrågasättande som en del av sin undervisning. Detta kan 

eventuellt vara något att bygga vidare på i en utveckling av arbetet kring elevernas 

källkritiska kompetens. Det var också förvånande att läroplanens nyheter kring 

källkritik observerades i så liten utsträckning. Även detta en sak att ta i beaktande när 
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man som bibliotekarie funderar kring inriktningen på den källkritiska undervisningen. 

Läroplanen kan vara ett stöd om man önskar lyfta fram informationskompetens och 

källkritik på skolan. Det är också intressant att tänka kring den forskning som visar på 

att undervisning sker i liten utsträckning och på alla lärare som tycktes ointresserade 

ibland uppsatsens respondenter. Det fanns saker som tydde på att det, hos vissa av 

lärarna som uttryckte osäkerhet inför området, fanns mer tankar kring ämnet än de 

kanske själva var helt medvetna om. Möjligt är att en skolbibliotekarie skulle kunna 

hjälpa lärare att strukturera sitt tänkande runt källkritik.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Inledning 

Presentation av mig, genomgång av syfte och konfidentialitet, samtycke, användning av 

insamlat material m.m. 

Be läraren berätta lite om sig själv och skolan. Hur länge har du arbetat som lärare? Hur 

stor skola? o.s.v. 

 

Forskningsfrågor/Intervjufrågor 

Forskningsfråga: 

Hur ser lärare på källkritik? 

Intervjufrågor: 

I min förfrågan om intervju så beskrev jag ämnet för min uppsats, vilka var de tankar 

som väcktes av den presentationen?  

 Jag använde ordet informationskompetens, var det ett bekant begrepp? Vad innebär det 

för dig att vara informationskompetent?  

Vad tänker du kring begreppet källkritik? Hur är man när man är källkritisk? Vilken 

betydelse kan det ha att vara källkritisk? I vilka sammanhang är det viktigt?  

 

Forskningsfråga: 

Hur implementerar lärarna sina tolkningar av källkritik i sin undervisning? 

Intervjufrågor: 

Vad tycker du är viktigt att lyfta fram kring elevers informationskompetens? 

Hur kan man i skolan hjälpa elever att tänka källkritiskt? Är dessa frågor ofta aktuella i 

undervisningen?  I vilka situationer?  

Kan du berätta för mig om något tillfälle då du arbetat med ”forskning” tillsammans 

med dina elever? Tillvägagångssätt? Vilka källor - digitala/fysiska? Funderar eleven 

kring varifrån informationen hämtas? 
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Möjliga följdfrågor 

- Kan du berätta lite mer om…? 

- Vad innebär…? 

- Det där var intressant, kan du utveckla det lite…? 

- Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…? 

- Skulle du kunna ge ett exempel…/ge exempel på vad det inte 

är…? 

- Vilken betydelse har…? 

- Hur tänker du…?  

 

Hur hanterar elever om det exempelvis dyker upp motstridiga uppgifter i källorna? Hur 

tar du dig an/skulle ta dig an en sådan situation?  

Hur tror du att dina kollegor ser på att undervisa kring elever kritiska tänkande? 

Diskuteras frågan?  

Vilka förutsättningar anser du krävs för att framgångsrikt kunna arbeta med elevers 

källkritiska förmåga? Resurser? Vilka svårigheter/möjligheter finns?  

 

Forskningsfråga: 

Vad kan de nya kursplanerna innebära för lärarnas arbete med elevers källkritiska 

förmåga? 

Intervjufrågor: 

Hur ser du på att källkritik är en del av det centrala innehållet i den nya kursplanen i 

svenska? Kommer det att påverka ditt sätt att arbeta? 

Varför tror du att området har tydliggjorts?  

Uppmärksammas/diskuteras förändringen i lärarkollegiet? Varför/Varför inte? 

 

 

 

 

 

 

Avslutning 

Sammanfattning. Något mer att tillägga? 

Tack! 

 


