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Abstract 
 
This thesis examines source criticism and critical thinking among upper 
secondary school students in social science in three different schools in 
Sweden. Our particular focus lies in investigating the student’s critical 
thinking skills and evaluation of digital sources when they work 
independently with different projects. How do students value and sort the 
information they find? We looked furthermore at what factors that may 
influence students in their evaluation of sources. Moreover, the purpose of 
this thesis to investigate how the student’s critical thinking skills can be 
used as tools to become more information literate in a learning context. That 
is to say what purpose has source critique in the larger context of 
information literacy?   
 
We interviewed students in groups of three about information seeking, 
evaluation of digital sources and their view of how important the teacher is 
in their transformation into information literate individuals.  
 
Our results show that although students seem to be rather information 
literate their critical thinking skills when evaluating digital sources lack 
considerably.  It appears to us that the teachers and librarians could do more 
to improve the student’s knowledge into finding, evaluation and using 
digital information sources constructively. The school environment is an 
extremely dynamic environment and that is why it is of utter importance 
that teachers and school librarians follow and keep up to date with the fast 
going progress within Information- and Communication Technology.  
 
Keywords: Information Literacy, information seeking, high school students, 
educational responsibility, evaluation, source critique, digital sources, 
Internet, critical thinking.  
 
Jacob Lundtofte             Handledare: Fredrik Åström 
Annika Withycombe     
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1. INLEDNING 

Vårt samhälle förändras i allt snabbare takt, inte minst med hjälp av den 
ständigt pågående tekniska utvecklingen. Detta har även påverkat 
informationsflödet och hur det ser ut. Internet är det självklara valet för de 
flesta vid sökning kring en eller flera frågor. Information är idag något som 
cirkulerar runt oss och ständigt tävlar om vår uppmärksamhet. Att avgöra 
vilken information som är den bäst lämpade och mest relevanta i ett visst 
sammanhang är inte alltid det lättaste. I gymnasieskolan är miljön minst lika 
dynamisk som i ”vuxenvärlden”; på arbetsplatser osv. 
 
Genom Internet har en ny värld öppnat sig, det kan å ena sidan vara positivt 
eftersom fler människor enkelt kan få tillgång till information av hög 
kvalitet, men å andra sidan har det också slagit upp portarna på vid gavel för 
en hel mängd desinformation som kan vara dåligt skriven, tendentiös, inte 
faktabaserad etc. 
 
Att ”hitta rätt” borde vara av lika stort värde för en gymnasieelev som att bli 
klar i tid med sin fördjupningsuppgift. Den källkritiska eleven måste lära sig 
att egenhändigt bedöma om det är viktigt, om det är sant, om det är rätt och 
om det är troligt. Att vara källkritisk till det man finner vid självständigt 
arbete som gymnasieelev borde te sig självklart, men är det många gånger 
inte. Vems ansvar detta är går att diskutera, men man kan konstatera att det 
är av yttersta vikt att elever på gymnasial nivå tidigt blir skolade i det som 
kallas informationskompetens, där källkritik är en självklar ingrediens.  
Många gymnasieelever går efter genomförd utbildning vidare till studier där 
nivån och kraven drastiskt ökar. Med de rätta verktygen i bagaget förmodas 
de klara sig bättre på vägen 
 
Idag hänger informationskompetens mycket väl samman med att kunna 
behärska IT och dess redskap, det är välkänt att ungdomar på gymnasienivå 
idag befinner sig i en miljö med ständig kontakt med elektroniska, 
interaktiva redskap som förmedlar information i stor mängd. Att kunna 
hantera den informationen och använda den konstruktivt är en enorm 
tillgång. Tänker eleverna ens på detta? Vi får se! 
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1.1 Bakgrund 
 
Skolan står inför stora utmaningar med dagens Informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT). Informationssökning med tekniska 
redskap genomsyrar dagens skola och har förändrat den pedagogiska 
verksamheten på många sätt. Det ställs idag större krav på att elever ska 
kunna arbeta på ett mer självständigt sätt, med undersökande arbetsmetoder. 
I läroplanen (Lpf94) påpekas det bland annat att elever utifrån skolans 
synvinkel bör: ”… orientera sig i en komplex, verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt. […] Eleverna skall träna sig 
att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ.” (Lpf 94, s. 5) Alexandersson och 
Limberg (2004) menar i Textflytt och Sökslump att inlärning med IKT 
erbjuder en annorlunda inlärningssituation för både elev och lärare i dagens 
skola, vilket ställer helt nya krav på förståelsen för hur kunskap förmedlas 
och kommuniceras. Framförallt menar de att dynamiken mellan elev och 
lärare har påverkats av att datorbaserad kunskapsinhämtning introducerats 
till undervisningen. I och med att eleven själv söker och ”hämtar hem” 
information från Internet, har läraren till viss del tappat kontrollen över vad 
eleven lär sig, och vilken information som densamme baserar sin kunskap 
på (Alexandersson & Limberg 2004). Läraren är med andra ord inte längre 
den centrala punkten som styr informationsflödet i ett klassrum. Dessutom 
utgör det stora informationsflödet en stor utmaning för både lärare och 
elever.  Därför kan man säga att informationssamhällets utmaning är att ge 
alla möjlighet att tillägna sig det stora flödet av information, på ett 
konstruktivt sätt.  ”Det har blivit viktigare för varje individ att besitta 
informationskompetens när vi lever i ett informationssamhälle.” (Kuhlthau 
2006, s. 20) Informationskompetens inbegriper naturligtvis en hel del, inte 
minst en medvetenhet om vilket informationsbehov man har och hur man 
fyller sina informationsluckor (ibid.).   
 
I sin studie Undergraduates Students' Evaluation Crieria When Using Web 
Resources for Class Papers, visar Tsai-Youn Hung på hur studenter 
förhåller sig på ett ytterst ytligt plan när det kommer till vilka kriterier de 
använder för att värdera Internetsidor som används i skoluppgifter. 
”Undergraduates students only used one or two surface quality criteria to 
evaluate Web resourse.” (Hung 2004, s. 1, kurs. i org.) I dag använder sig 
studenter mer av Internetbaserad information är tryckt material i sina 
skoluppgifter, och det finns ett problem med detta menar författaren, 
eftersom det också har en efterklang på hur de bedömer tillförlitligheten av 
den samma. Med hänvisning till diverse studier menar författaren att det 
finns tecken på att kvalitén på uppsatser och skolarbeten har sänkts på grund 
av svårigheten att bedöma informationen på nätet. Inte bara är klipp och 
klistra metoden relativt utbredd utan även djupgående analys av materialet 
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lyser ofta med sin frånvaro, vilket inte sällan resulterar i att renodlad 
inkorrekt information används.  
 
När det gäller gymnasieungdomars informationsförsörjning är det intressant 
att reflektera över hur de tillfredställer sitt informationsbehov, och inte 
minst vilka faktorer som påverkar när en elev ska använda information 
konstruktivt i sitt arbete. På vilket sätt sovrar, sållar och sorterar eleverna 
bland den mängd information de dagligen handskas med i en pedagogisk 
miljö? 
 

Den nya tekniken ställer stora krav på elevens förmåga att tänka kritiskt och 
tänka självständigt. Och det ställer i sin tur nya krav på lärarna. Källkritik bör 
inte behandlas som ett enskilt ämne i skolan, utan vara en integrerad del av 
all undervisning, menar Anders Eklöf, som forskar om källkritik och Internet. 
(Tillgänglig: 2007-05-13: 
http://www.kollegiet.com/templates/StandardPage.aspx?id=796&mode=print) 

 
 
Louise Limberg (1998) anser i sin avhandling Att söka information för att 
lära, med stöd från flertalet forskare, att det finns brister i forskningen vad 
beträffar informationsanvändning specifikt, eller det som ofta benämns med 
begrepp som informationsanvändning, bearbetning av information eller 
informationsutnyttjande (Limberg 1998, s. 51). Med referens till 
bibliotekarier menar hon, för att kunna…”… bidra till att utforma 
undervisning där elever utvecklar sitt kritiska tänkande, måste de lära sig 
mer om hur barn och ungdomar faktiskt bearbetar sin information.” (ibid. s. 
63) Alexandersson och Limberg (2004) har också påpekat i boken Textflytt 
och sökslump att det gjorts många studier angående elevers 
informationssökning, dock har de inte fokuserat på hur vederbörande förstår 
och tar till sig innehållet i informationen i undervisningssammanhang. Vad 
elever faktiskt lär sig av att arbeta med undersökande självständigt arbete är 
avsevärt mindre utforskat än på vilket sätt de söker informationen menar 
författarna (Alexandersson & Limberg 2004).  
 
I sin artikel ”Informationbehaviour of the researcher of the future” (2008) 
menar forskargruppen CIBER som genomfört en undersökning på uppdrag 
av JISC och British Library att unga nätanvändare har svårt att, för det första 
använda sig av bra söktermer, och för det andra bedöma auktoriteten på en 
sida. De är med andra ord duktiga dator-, och Internetanvändare men det 
finns inget som tyder på att de har högre informationskompetens än andra. 
Författarna menar vidare att unga människor inte har särskilt utvecklad 
förståelse för hur www och Internet är uppbyggt och fungerar. 
”In the case of children, this is very largely due to their lack of knowledge 
of the kinds of information content that exist in a particular domain…”  
(Tillgänglig 2008-03-27: http://www.bl.uk/news/pdf/googlegen.pdf, s. 22) 
Yngre människor har i större utsträckning dessutom svårt att omformulera 
det naturliga språket till konstruktivt sk. “sökspråk”. De har inte den 
mentala kartan som tillåter dem att göra effektiva sökningar, vilket i 
förlängningen även ger effekter på hur informationen bedöms och vad den 
kan användas till.  
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”One area of current interest, and indeed, concern, is the way young people 
evaluate – or rather fail to evaluate – information from electronic sources.” 
(ibid., s. 23) Författarna hävdar vidare att… ”…little time is spent in 
evaluating information, either for relevance, accuracy or authority.” (ibid. s. 
23) Som de påpekar, många unga Internetanvändare tror att endast det 
faktum att en sida är indexerad av Yahoo innebär att den är tillförlitlig.    
 
Limberg et. al. (2002) pekar bland annat på hur diverse faktorer har en 
inverkan på vilket resultat en elev uppnår när de söker information 
självständigt till ett fördjupningsarbete. Förkunskaper i ämnet och 
informationsfärdigheter sammanflätas ofta tillsammans med andra 
intellektuella färdigheter. Författarna vill visa på hur komplex 
informationssökningsprocessen är i inlärningssammanhang. Det går inte att 
isolera informationssökningsfärdigheter från ämneskunskaper i 
undervisningen. Det handlar således om att belysa alla dimensioner av hur 
eleven hanterar information i ett arbete, och i förlängningen kan detta 
kopplas till frågor om hur eleven tillgodogör sig information, för att 
omvandla den till kunskap. Återigen, har det forskats för lite om hur elever 
använder sig av information och hur de tillgodogör sig informationen i 
inlärningsuppgifter (Limberg et al 2002, s. 28). Dock tyder mycket på, 
utifrån de få undersökningar som gjorts, att elever upplever det svårt och 
komplicerat att undersöka och tillgodogöra sig det stora informationsflödet i 
dagens skola (Limberg 1998, s. 17). Problemet är som Sven Nilsson påpekar 
i sin artikel Bygga Kunskap att … ”[v]arken utbildningsinstitutionerna eller 
biblioteken har någon tydlig bild av hur informationsprocessen ser ut eller 
hur man bygger kunskap av information.” (Nilsson 2002, s. 50) Information 
för sakens egen skull är inte särskilt intressant och djupgående efter vår 
uppfattning, utan blir betydelsefull bara om den bibringar den eftersökta 
kunskapen. Mycket kan naturligtvis sägas om vad information är; vad 
kunskap är, och skillnaden däremellan. Enkelt uttryckt kan man säga att 
kunskap genereras när information sätts in i ett sammanhang, vilket leder 
oss in på större frågor som har med inlärningsprocesser att göra.  
 

Med informationsanvändning menar vi en i huvudsak intellektuell aktivitet 
som kommer till uttryck genom en rad olika tankar och handlingar: att läsa, 
att reflektera över inhämtad muntlig eller skriftlig information, att jämföra 
olika källor, att analysera, granska och värdera, att göra synteser, att skapa 
mening ur information. (Limberg et. al. 2002, s. 28)   

 
Att inhämta information är en sak, men det är vad som sker när 
informationen omvandlas till kunskap som är en intressant och viktig aspekt 
att reflektera över, menar vi. Detta eftersom det får oss att förstå hur olika 
individer bearbetar information i en sökprocess. Nilsson menar vidare att: 
 

En lång rad studier visar att både lärarna och bibliotekarierna är omedvetna 
om informationssöknings- och informationsbearbetningsprocessens karaktär. 
De ser elevens osäkerhet och förvirring som ett normalt inslag i 
informationsprocessen, och de saknar egna, medvetna mentala modeller för 
informationssökning och dito bearbetning. (Nilsson 2002, s. 50) 
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Den nya pedagogiken i skolan kräver med andra ord nya infallsvinklar och 
perspektiv. Och som Nilsson skriver i sin artikel finns det mycket som visar 
att stora förändringar håller på att ske inom detta område. Författaren menar 
bland annat att pedagoger har insett att nyfikenhet och lust spelar roll för 
inlärning, undervisningen är mer elevcentrerad, med fokus på projektarbete i 
vilket mångfalden av källor används i stället för enhetliga centrala 
läromedel. I och med detta har insikten om vikten av 
informationskompetens, som implicerar kritisk källbedömning, kommit att 
spela stor roll för hur pedagogiken utformas. Detta sker förvisso, påpekar 
Nilsson, på skilda håll i den svenska skolan. Men det finns ett behov, menar 
han, av mer samlade krafter kring elevers lärande. Förståelsen för hur 
informationsprocesser sker och kunskap formas finns inte att hämta enbart 
hos pedagogen.  Han menar till exempel att biblioteket, som ett integrerat 
informationssystem, i detta sammanhang skulle kunna ha oerhört mycket att 
bidra med. Andra faktorer som är betydelsefulla för elevers lärande och 
kunskapsinhämtning är vilken undervisningsform och pedagogik som 
tillämpas, och som Jakobsson påpekar, nya arbetssätt i skolan, med 
problemlösning och informationssökning i centrum, är ett faktum. 
Problemet som Jakobsson ser är att det har forskats för lite om hur 
självständigt undersökande arbetssätt påverkar elevers inlärning (Jakobsson 
2001, s. 2). Alexandersson och Limberg (2004) tar upp problematiken med 
källkritik bland skolungdomar, och menar även de ”[a]tt utveckla förmåga 
att kritiskt granska källor är en förutsättning för att självständigt bedöma och 
bearbeta information.” (Alexandersson & Limberg 2004, s. 14) 
Relevansuppfattning är en faktor som spelar roll för hur barn och ungdomar 
bedömer sina källor i undersökande arbete. Med hänvisning till Limbergs 
egen avhandling menar författarna att hur man bedömer och ser på 
information påverkar inlärningsresultat markant. Desto mer faktaorienterad 
en elev är desto sämre resultat (ibid.). Forskning visar att 
relevansuppfattningen inte sällan skiftar under processen med ett och 
samma arbete bland elever, vilket tyder på att det är ett dynamiskt fenomen 
och inte helt okomplicerat att ringa in. Emellertid, med referens till bland 
annat Enochsson och Hirsh menar Alexandersson och Limberg att elever 
använder relativt annorlunda bedömningskriterier än vad vuxna gör. Bland 
annat visade Hirsch i sin studie att barn bedömde en källas relevans enligt 
innehållet (ämnesrelevans), tidigare okänd information (ny) och slutligen 
om informationen kunde tänkas intressera deras kamrater. Studien i fråga 
baserar sig förvisso på 10-åringar och inte 16-18 åringar som vår gör, men 
detta till trots är dessa ändå intressanta faktorer vilka vi kommer att 
återvända till. Jakobsson som undersökt elevers kunskapsförståelse i 
självständigt undersökande arbete menar även han att inställningen från 
elevers sida påverkar både inlärning, resultat och förmågan till kritiskt 
tänkande. Centralt här är att ofokuserad och slumpmässig 
informationssökning med obestämt mål och syfte ofta resulterade i sämre 
förmåga att använda datorn som verktyg för kritiskt tänkande (Jakobsson 
2001, s. 11). Författarens studie undersöker vad som påverkar elevers 
lärande i självständigt arbete. Han fann att elever har otroligt skilda sätt att 
ta till sig information och kunskap. Vi kommer i teoridelen nedan att mer 
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ingående presentera de faktorer, vilka han fann påverkar elevers 
inlärningsförmåga och därmed även förmåga till kritiskt tänkande (ibid.).     

1.2 Problem 
Det har, som vi pekat på ovan, i undersökningar gjorda om elevers 
informationssökning visat sig att de inte utvecklat ett källkritiskt 
förhållningssätt i önskvärd utsträckning (Alexandersson & Limberg 2004). 
Författarna hänvisar till studier som gjorts där det är påtagligt att elevers 
förfaringssätt i undersökande arbete ofta utgörs av ”klipp och klistra” 
metoder. Bland annat har Nils-Erik Nilsson påvisat i sin avhandling hur 50 
av 60 elever producerat renodlade reproducerande texter i sin s.k. ”fria 
forskning” (ibid.).  Vidare menar de att mycket tyder på att elever har 
tendens till att söka efter ett rätt svar när de söker efter information på 
Internet. Inte sällan letar de efter det rätta svaret redan i träfflistorna. Faktum 
är att det finns studier som visar att elever t.o.m. anpassar sina 
forskningsfrågor beroende på vilken information de får fram, vilket ju 
naturligtvis är ett problem när vi talar om förmåga till källkritik och kritisk 
granskning av information (ibid.). Här kommer vi in på det problem, vilket 
vi refererat till i bakgrunden, som har med relevansbedömning att göra. 
Elever måste generellt i större utsträckning än tidigare kunna sortera bland 
materialet de finner p.g.a. den kvantitativa mängd som finns. Detta utgör 
också den ena sidan av vårt problem vilket bottnar i det stora 
informationsflöde som karaktäriserar dagens samhälle. Hur bedömer eleven 
huruvida informationen de söker på Internet är relevant i förhållande till sin 
fördjupningsuppgift, och vilka faktorer påverkar denna bedömning.   
 
Den andra sidan av problemet vi avser att undersöka har med 
inlärningsprocesser och kunskapsbygge att göra. Det handlar om att 
information i sig inte är till mycket nytta såvida den inte placeras i en 
kontext. Det är först när informationen används i ett specifikt syfte som den 
blir intressant. Inlärning handlar i slutändan om att tillgodogöra sig 
information på ett kritiskt och reflekterande sätt, för att den ska förvandlas 
till personlig kunskap. På sätt och vis är det först då man på allvar kan tala 
om informationskompetens. Således är det en fråga om att pedagogiken 
måste utformas så att denna process underlättas. Hur blir gymnasieeleverna 
källkritiskt reflekterande individer i sina skoluppgifter? Det är vår ambition 
att i detta arbete skapa oss en förståelse för hur eleven själv tänker kring 
problematiken om informationsanvändning, inlärning och kunskap. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Det är vårt syfte att genom en empirisk studie försöka få en bättre förståelse 
för gymnasieelevers källkritiska förhållningssätt i 
informationssökningsprocessen. Vi sätter elevernas egna utsagor om hur de 
värderar källorna i en fördjupningsuppgift i relation till källkritik i teorin för 
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att få en klarare bild av elevernas kunnande. Vi avser att undersöka detta 
genom intervjuer med ett antal elever. Detta för att skapa oss en bild av 
deras subjektiva beskrivning av hur källkritik tillämpas. Avsikten är att 
bättre kunna förstå vilka faktorer som har betydelse för hur ett källkritiskt 
förhållningssätt kan utvecklas på bästa möjliga sätt. Här menar vi att det 
finns både inre och yttre faktorer som påverkar en elevs 
kunskapsutveckling. Hur hanteras t ex källkritik i undervisningen? 
Pedagogerna är nämligen en självklar sådan yttre faktor. Vi ämnar även se 
på vilka faktorer som är viktiga i inlärningsprocessen när information 
omvandlas till kunskap. Detta för att bättre förstå hur elever blir 
informationskompetenta individer.   
 
 

• Hur uppfattar och tillämpar eleven källkritik i sitt självständiga 
skolarbete? Hur sållas, sorteras och värderas informationen? 

 
• Vilken roll spelar pedagogernas insats och andra faktorer i elevens 

källkritiska förmåga? Hur beskriver eleven detta och vad säger 
litteraturen? 

 
• Hur ser förhållandet mellan informationskompetens och inlärning ut, 

uttryckt annorlunda, hur använder eleven den funna informationen 
för att lära sig mer, och därmed bli mer informationskompetent? 

 

 

1.4 Avgränsning 
Mycket av den forskning vi använt oss av och refererar till har gjorts med 
bibliotekarien och biblioteket i fokus som förutsättning för utveckling av 
elevers informationskompetens-, och hantering. I vår strävan att anlägga ett 
något annorlunda perspektiv, har vi även fokuserat på pedagogernas 
uppgifter i sammanhanget eftersom de i dagsläget har huvudansvaret för 
pedagogikens utformning. Till detta ska tilläggas att vi inte utesluter 
bibliotekariernas betydelse i detta sammanhang eftersom de på många 
gymnasieskolor faktiskt agerar som renodlade pedagoger. Men vilken titel 
de har i sin yrkesroll är inte så betydelsefullt i denna undersökning, eftersom 
vi huvudsakligen ämnar analysera hur eleverna uppfattar pedagogernas 
insatser för hur eleverna värderar och tar till sig informationen de söker i 
sina fördjupningsuppgifter. Likafullt, fokus ligger företrädesvis på hur 
eleverna bearbetar och använder sig av informationen de söker.  
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1.5 Teoretisk ansats – att se elevens perspektiv 
Vi har för avsikt att utifrån elevernas perspektiv undersöka hur de väljer att 
utvärdera och bedöma informationen de söker.  

 
Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och 
på det sätt vilket det framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin 
värld… förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser och göra 
deras väsentliga mening explicit. (Kvale 1997, s.54)  

 
 
Inom fenomenologin talar man om livsvärldar, vilket innebär ”att den 
mänskliga existensen inte kan betraktas i isolation från den objektiva 
världens fakticitet.” (Carlsson 2005, s. 25)  
 
Med det fenomenologiska perspektivet som utgångspunkt för vår empiriska 
undersökning vill vi poängtera ungdomars upplevelser av 
informationsanvändning. Utifrån presenterat perspektiv är det viktigt att ge 
akt på vad som händer i processen mellan objektet och subjektet. Vi utgår 
ifrån att det inte finns ett rätt sätt att sortera information på utan att det är 
situationen som avgör. Processen i fråga kan alltså se olika ut dels beroende 
på var individen står, och dels på vilken information, i förlängningen 
kunskap, som eftersöks. Personens självuppfattning spelar stor roll för hur 
denne tolkar och agerar i olika situationer. På ett omedvetet plan strävar 
individen efter att behålla sin jaguppfattning, vare sig denna är positivt eller 
negativt laddad (Carlsson 2005, s.113). Detta är intressant att ta hänsyn till, 
anser vi, när elever studeras i en inlärningssituation så som vi ämnar göra. 
 
Det är med andra ord beaktandet av individens personliga tolkning av 
världen som är viktig när man som forskare anlägger ett fenomenologiskt 
perspektiv. Individens specifika tolkning av upplevelserna är avhängig av 
tidigare erfarenheter och attityder. Det personliga ”bagaget” har en stark 
inverkan på hur en individ tar till sig nya erfarenheter och s.k. fenomen i 
världen. Bengtsson (2005) har skrivit om vad ett fenomenologiskt 
perspektiv kan förmedla till forskning av empirisk pedagogik. ”En 
forskningsansats innehåller filosofiska grundantaganden av ontologiskt och 
epistemologiskt slag, dvs. antaganden om vad verklighet och kunskap är. 
/…/ …den empiriska verkligheten som är tillgänglig för forskning är 
beroende av de ontologiska antaganden som gjorts.” (Bengtsson 2005, s. 34) 
I förlängningen blir det följaktligen även viktigt att som forskare inbegripa 
den egna förförståelsen av det fenomen som studeras. Det talas om regional 
ontologi och epistemologi i detta sammanhang vilket mer konkret innebär 
att vi automatiskt avgränsar oss genom att hålla oss inom 
informationssökningsforskningen och pedagogikens ramar, vilket mer 
specifikt innebär att källkritik i förhållande till elevens läroprocess är det 
som står i centrum för denna studie.  
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1.6 Disposition 
Vår uppsats tar sina första teoretiska steg under kapitel två som vi valt att ge 
namnet ”Teorier och tidigare forskning”. Där går vi igenom vad som ligger 
till grund för vår undersökning, definitioner av termer och tankar som finns 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen kring vårt ämnesområde. En 
stor del av detta kapitel ägnar vi åt att definiera och diskutera källkritik i 
teorin. Källkritik är i grund och botten ett sammansvetsat begrepp. Det tas 
bort och läggs till riktlinjer emellertid inom begreppet, inte minst med tanke 
på Internet och dess följder för evaluering av källor. Vi tar följaktligen upp 
vilka teorier osv. som existerar kring skolans miljö i anslutning till det vi 
lagt fokus på i uppsatsen, nämligen källkritik. Detta kapitel är arrangerat i 
tre större avdelningar med diverse mindre indelningar för en ökad läsbarhet. 
I kapitel två beskriver vi också processen kring information som blir till 
kunskap i vår valda kontext. Det bör även poängteras att vi i kapitel två lagt 
fokus på gymnasieelevens utgångspunkt inom vårt ämnesområde. Därefter 
följer det som kallas ”Formella villkor” och detta kapitel kan ses som en 
kontextuell beskrivning där vi närmare studerar kursplaner och dylika 
bestämmelser för samhällsprogrammet. Detta för att belysa den speciella 
miljö där vårt fokus ligger. Fjärde kapitlet är en beskrivning av vår metod, 
till en början mer allmänt kring den kvalitativa metoden och dess premisser, 
för att senare utvecklas till att beskriva hur vi tolkat detta i vår uppsats och 
hur vi använt oss av kvalitativ metod. Vi valde att lägga detta i anslutning 
till analysen så att läsaren får överblick över den valda metoden. Detta för 
att öka förståelsen av analysen. Här finns också en genomgång av vår 
intervjuteknik och en litteraturgenomgång samt etiska aspekter, vårt urval 
och intervjufrågor. Våra resultat och tankar samlas i kapitel fem i analysen 
som tar avstamp i de genomförda intervjuerna på våra tre gymnasieskolor i 
Skåne. Vi sammanför resultat med analys, eftersom vi anser att det höjer 
läsbarheten och förståelsen av analysen. ”Avslutande diskussion” är precis 
som det antyder, det sista i uppsatsen och här försöker vi dra slutsatser och 
knyta ihop vår analys med välgrundade antaganden kring våra elever och 
deras källkritiska förmåga. 
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2. Teorier och tidigare forskning 

2.1. Källkritik i teorin 
I detta avsnitt behandlar vi källkritik i teorin i syfte att koppla detta till 
elevens källkritiska förmåga på ett subjektivt plan. Vi har även för avsikt att 
behandla informationskompetens som begrepp och placera det i kontexten 
av dagens skolmiljö. Detta för att sedermera kunna koppla det till 
problematiken kring källkritik i inlärningssituationer, vilket nästa stycke 
handlar om. 
 

2.1.1 Källkritik – en definition 
 

Some researchers describe critical thinking as the pursuit of knowledge, the 
generation of explanations, the judging of ideas, or construction of 
relationships between similar unassociated concepts. Others characterize 
critical thinking as a set of skills that encompass observation, classification, 
summarization, and interpretation. (Craver 1999, s.21) 

 
Källkritik handlar I mångt och mycket om att kunna förädla information till 
kunskap. Detta är en process i vilket det ingår att kunna tolka, kritiskt 
granska, jämföra, värdera och strukturera. Och eftersom läroplanen 
föreskriver ett arbetssätt där elevernas egen uppsökande förmåga sätts i 
centrum blir källkritisk förmåga också en oerhört viktig ingrediens.  Det 
handlar inte längre bara om att ta till sig vad läroboken påstår. Internet 
erbjuder en stor mängd bra, likväl som dålig information, och för eleven 
handlar det om att lära sig skilja relevant information från brus.   
 
Matthew Lipman (1991) talar, i Thinking in Education, om s.k. higher-order 
thinking, vilket han menar innefattar både ett kritiskt, kreativt och komplext  
tänkande. Det förstnämnda omfattar dels den logiska delen, som är kritiskt 
analyserande, och dels det kreativa tänkandet där känslor och värderingar 
spelar en stor roll, och slutligen det komplexa tänkandet som inriktar sig 
mer på själva lösningen på problemet. Utifrån detta perspektiv handlar 
källkritisk förmåga inte bara om att lära sig analysera innehållet av en text 
utan även om att förmågan till kreativ bedömning är viktig, menar Lipman. 
Det rör sig om att utveckla en förmåga att hantera olika situationer på ett 
tillfredsställande sätt.  
 
Ett kritiskt, reflekterande förhållningssätt hjälper individen att se olika 
perspektiv; det främjar ett nytänkande. Här läggs med andra ord stor vikt vid 
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förmågan att anpassa sig till nya situationer i dagens informationssamhälle 
med dess snabba förändringstakt. 
 

2.1.2 Tid, beroende, äkthet och tendens 
Syftet med källkritik är att skilja fakta från spekulationer i sin mest 
fundamentala form, och är ett begrepp som har utvecklats ur ämnet historia. 
Det kan också beskrivas som att man vill hitta de källor som bäst beskriver 
verkligheten. Detta eftersom det är av stor vikt vilka källor som används när 
man beskriver vad som hänt historiskt med syftet att lära ut detta till en ny 
generation som behöver denna grund att stå på. Det talas om primärkällor, 
sekundärkällor och tertiärkällor. Källkritikens traditionella roll påverkades 
avsevärt när Internet slog igenom på bred front, inte minst i skolmiljön. 
Problemet som uppstått i dess kölvatten beskrivs av Thurén (2005): ”De 
källkritiska problemen på Internet handlar alltså många gånger om att hitta 
källor som inte alls är primärkällor, men som ändå är bra källor.” (Thurén 
2005, s. 19) 
 
Internet får ses som ett centralt medium idag där otroligt mycket kunskap, 
av skiftande kvalitet, förmedlas. Thurén gör en grov indelning av 
information där han använder sig av de tre begreppen fakta, förklaringar och 
åsikter. Fakta är sådant som är bevisbart, åtminstone i teorin medan 
förklaringar är mer svåra att bedöma eftersom de t.ex. försöker svara på 
frågan kring varför någonting är som det är (eg. Varför är Mexico City en 
stad med hög kriminalitet?). 
 
Det är viktigt att eleven gör en trovärdighetsbedömning och frågar sig själv 
om detta är en seriös förklaring från en etablerad forskare eller liknande, 
dessutom är det av vikt att förstå att det finns flera förklaringar på samma 
problem. Åsikter är kanske det som är farligast, ur ett källkritiskt perspektiv, 
att använda sig av i en fördjupningsuppgift. De är endast till för att se 
någons vinkel i en fråga och inget som skall användas för att bevisa 
någonting.  
 
De traditionella kriterierna för att gå djupare inom källkritik kan ses som tid, 
beroende, äkthet och tendens. Dessa kriterier går utmärkt att applicera på 
Internet. Exempelvis är tidsaspekten relevant om man relaterar till när en 
nätadress senast uppdaterades, men däremot är det viktigt att även se över 
vad som uppdaterats. När en källa traderas, berättas i led, förlorar den 
givetvis tillförlitlighet och detta är vanligt på Internet, enligt Thurén (ibid.). 
Det är därför viktigt att ofta gå till primärkällan, och dessutom tänka på att 
exempelvis ett ögonvittne av en demonstration färgar källan. På Internet är 
flera adresser oftast beroende av varandra och det är viktigt att se hur stora 
likheterna är mellan dem för att avgöra deras äkthet. Man skall som sökande 
efter information också alltid från nätadresser kolla upp personers identitet 
när de utger sig för att vara experter och exempelvis kallar sig ”forskare” 
osv. På Internet är förfalskning ett svårkontrollerat problem eftersom det är 
tämligen enkelt att manipulera bilder eller texter av olika slag och något som 
beskrivs som en seriös institution för forskare kan i verkligheten vara en 
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liten obskyr sekt med dolda motiv (Thurén 2005, s. 20). Man kan, enligt 
nämnd författare, i sitt arbete med att söka information till sin 
fördjupningsuppgift, använda sig av en del knep för att efterleva 
äkthetskriteriet, t.ex. kan vem som helst titulera sig ”doktor” medan man 
inte får skriva ”fil dr”, ”med dr” eller ”PhD” hur som helt (ibid.).  
 
Tendens är den slutliga aspekten att ta fasta på i ett tidigt skede av 
informationsinhämtningen. Man skall fråga sig själv: Vem är det som sagt 
följande och var kommer han ifrån, menar Thurén. Till exempel går det inte 
enbart att förlita sig på vad en högerliberal hemsida anger som fördelar med 
en privatiserad sjukvård om man skriver om fördelar och nackdelar med 
detta. Hemsidan är nämligen tendentiös, vilket innebär att informationen är 
vinklad att tjäna sitt eget syfte på bästa vis för att övertyga någon. En säljare 
är tendentiös, han vill helst av allt att du skall ta hans produkt med dig hem. 
Liknande råder mångt och mycket på Internet där olika ”försäljare” helst av 
allt vill övertyga dig om vad du skall ta med dig hem kunskapsmässigt. 
Thurén beskriver en regel för tendensprincipen följande: ”Varje källa som 
har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen måste också misstänkas 
för att göra det.” (Thurén 2005, s. 26) Tendentiösa källor återfinns i både 
fakta och förklaringar och det gäller därför att vara på sin vakt och använda 
sig av neutrala källor.  
 

2.1.3 Källkritik för Internet 
Som vi påpekat ovan går det att applicera traditionella bedömningskriterier 
på informationsinhämtning från Internet. Dock menar Leth & Thurén (2000) 
att de tre kriterier som är särskilt viktiga att ta fasta på i relation till 
informationsinhämtning från Internet är 
 

• Världsbild och kunskapssyn som tendens 
• Trovärdighet 
• Källans förutsättningar och egenskaper 

 
Den första punkten syftar på att en viss källa ofta är sprungen ur en viss 
”världsbild”. En särskild kultur (religion, värderingar, tradition, historia) har 
påverkat och färgat innehållet i materialet. Punkt två handlar om 
trovärdighet, det vill säga vilken auktoritär ställning som producenten har. 
Eftersom nätet erbjuder en så varierad mängd källor är detta kriteriet mer 
betydelsefullt och användbart än någonsin. Man kan göra det enkelt för sig 
när man söker på nätet och bara hålla sig till erkända s.k. auktoritetsplatser. 
Likväl, menar Leth & Thurén att…  
 

… man missar mycket av poängen med Internet [då], nämligen möjligheten 
att inhämta information från nya alternativa källor. Mångfalden är ju faktiskt 
det som kan vidga våra vyer, och där erbjuder Internet en radikalt ny 
informationssituation. (Leth & Thurén 2000, s. 31)  
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Just på grund av mångfalden blir också det sista bedömningskriteriet oerhört 
viktigt, vilket redan påpekats ovan, nämligen att försöka utröna varifrån 
upphovsmannen kommer.  
 
Resonemanget kan tas längre och diskutera huruvida källkritik för Internet 
kräver ett helt nytt sätt att tänka. Som Rask (1999) påpekar skulle man 
kunna tänka sig att källornas föränderlighet faktiskt representerar det 
moderna. Som författaren säger för att ”tillföra ett mer filosofiskt 
resonemang om vad som är primärt och vad som är sekundärt.” (Rask 1999, 
s. 3) Emedan tryckta källor i så fall skulle representera en form av sekundära 
källor eftersom de inte uppdateras på det sätt som en webbsida gör. Vidare 
menar samma författare att myten om objektivitet med tiden har 
genomskådats. ”… det kanske är dags att inse att myten om objektivitet eller 
subjektivitet inte har så absoluta svar som vi tidigare hoppats. Det är alltid i 
viss mening en fråga om nyanser.” (Rask 1999, s. 4)  
Och i och med att Internet har blivit mer vedertagen som 
informationsförmedlare kan det hjälpa människan på vägen att inse att ett 
kritiskt förhållningssätt till vad som sägs och skrivs alltid är nödvändigt.   

 
Patric Hadenius diskuterar också i sin bok Leta och lita på Internet (1998) 
kring de olika begrepp och redskap som används inom informationssökning. 
Han menar att en källa är något eller någon som lämnar information. Mediet 
är sedan det som överför informationen från källan till dig för att sedan 
behandlas till text eller kunskap av mottagaren. Man kan inte lita till fullo på 
Internet understryker han, men det är en viktig källa ihop med andra, som 
dock skall bekräftas innan den används som en referens (Hadenius 1998, s. 
15). Man skall också vara uppmärksam på om det är personlig eller 
masskommunikation det är frågan om, eftersom det kan vara avgörande i 
frågan om trovärdighet när man sedan skall använda sig av informationen i 
t.ex. en fördjupningsuppgift (ibid. s. 15).  
 
Ofta framgår det när man läser något på www vem som är ansvarig för 
texten. Det är emellertid inte helt ovanligt att det är svårt att ta reda på vem 
som ligger bakom en viss information. Skribenterna på Internet har 
möjligheter att gömma sig. Det kan till och med i undantagsfall vara helt 
omöjligt att utläsa vem författaren är. Man kan aldrig vara riktigt säker när 
det gäller webben att det publicerade är vad det utger sig för att vara. 
Dessutom är det med webben som med all annan information, att mycket av 
det som står faktiskt är skrivet av den som uppger sig vara upphovsmannen 
och att uppsåtet är ärligt, men innehållet är fel ändå (ibid. s. 17).  
 
Hadenius påpekar också vikten av att verkligen vara så mångdimensionerad 
som möjligt. Han menar för att verkligen förstå och ta in information är det 
viktigt att inte bara lita till ett medium. Genom att använda fler medier ökar 
chansen att vi ser bristerna i informationen eller faktiskt lär oss något, 
eftersom fler sinnen retas med olika typ av medier (ibid. s. 31). 
Hadenius för ett konkret och enkelt resonemang kring hur förhållandet ser ut 
med tanke på en bra informationssökning eller en mindre bra.  
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Verktyg hjälper oss att lösa problem. På nätet är problemet att hitta rätt och 
korrekt information. Vi behöver sökverktyg. Men sökverktyget påverkar i 
hög grad hur vi söker, precis som alla verktyg påverkar; de påverkar hur vi 
ser på problemen och hur vi kan lösa dem. (Hadenius 1998, s. 32)  

 
En intressant aspekt som Hadenius för fram är den att källkritik gärna får 
oss att fokusera enbart på informationen när vi hittat den och glömma hur 
mycket egentligen datorn gör; att datorn påverkar och styr, både när vi letar 
och när vi tolkar (ibid. s. 34).  
 
Problemet med Internet kan diskuteras i oändlighet, men som Hadenius 
påpekar, kan en del ligga i att informationen inte är strukturerad, 
kontrollerad eller centraliserad som i exempelvis ett uppslagsverk (ibid. s. 
46). De gemensamma standarder som finns är endast tekniska och det finns 
t.ex. inte något standardiserat vis att leta sig fram på. Det finns som bekant i 
stället en rad olika vägar och en rad olika verktyg, sökmotorer t.ex. och 
dessa verktyg är i vissa situationer värdefulla – och i andra sammanhang 
rent av helt värdelösa. Hadenius presenterar en rad källkritiska frågor man 
som exempelvis informationssökande gymnasieungdom bör ställa sig och i 
huvudsak finns det, menar Hadenius, fem övergripande frågor att ställa sig: 
 

• Vem (Vem är upphovsman? Vem har lagt ut det? Vem har betalat?) 
• Äkthet (Är dokumentet ett elektroniskt original eller är det överfört 

från ett pappersdokument? Är dokumentet äkta? Vilken är källan till 
källan?) 

• När och Var (Var och när skapades alstret? När publicerades 
alstret? När skapades den elektroniska utgåvan? Finns det flera 
versioner?) 

• Omgivning (Hur kommer man åt dokumentet? Hur ser det ut 
omkring dokumentet?) 

• Syfte (Varför blir jag informerad om detta? I vilken situation kom 
informationen till?)  (Hadenius 1998, ss. 64-77) 

 
Dessa frågor upprepar i mångt och mycket vad Thurén och Leth tidigare 
fastställt som bra direktioner för källkritik på Internet, men känns ändå som 
relevanta att ta upp då de erbjuder en lite mer konkret variant.       
 

2.1.3 Sant eller Falskt – Normer och Värderingar 
I boken Orientering i källkritik – Är det verkligen sant? Lägger Torsten 
Thurén (1986) fram en hel del intressanta aspekter som har mer med det 
filosofiska perspektivet av källkritik att göra. Ovan har vi redogjort för de 
mer reella kriterierna för vad källkritik innebär rent praktiskt. Dock kan 
källkritik diskuteras utifrån olika aspekter och på olika nivåer, menar 
Thurén. Hur man ska avgöra vad som är sant och vad som är falskt är en 
grundläggande frågeställning han tar upp. Med underliggande djup 
konstaterar författaren att det är en förutsättning att de uttalanden som ska 
bedömas överhuvudtaget kan vara sanna eller falska. För som han slår fast 
så är det långt ifrån självklart att så alltid är fallet, eftersom mycket kretsar 
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kring hur människor känner i frågan som behandlas. Det finns, enligt 
Thurén, olika slags uttalanden. Dels sådana som tveklöst handlar om 
verkligheten, sådana som inte gör det, och sådana där förhållandet till 
verkligheten är omdiskuterat. Han resonerar här kring vad som kallas 
”verklighetsomdömen”, vilket många gymnasieungdomar ständigt stöter på 
i exempelvis ämnet historia. Han definierar det så här: 

 
Ett verklighetsomdöme säger något om hur verkligheten är beskaffad, har 
varit beskaffad, eller kommer att bli beskaffad. Det ger, om det är sant, 
kunskap, det är kognitivt. Till verklighetsomdömen räknas även uttalanden 
som inte kan bevisas vara vare sig sanna eller falska. Om jag säger: 
”Universum är oändligt”, kan varken jag eller någon annan avgöra om det är 
sant. Det väsentliga är alltså inte att ett påstående går att bevisa utan att det 
faktiskt måste vara antingen sant eller osant. (Thurén 1986, s. 3) 

 
När det talas om hur verklighet uppfattas i olika uttalanden eller källor är det 
nästan omöjligt att inte tänka på värderingar och normer. Det blir aningen 
komplicerat när vi kommer till vad som brukar kallas värderingar och 
normer, konstaterar Thurén (1986, s. 4). Så här kan dessa begrepp 
definieras: ”En värdering är ett uttalande om vad som är ont eller gott, 
vackert eller fult eller liknande. Normer anger vad som bör eller inte bör 
göras, vilka regler som bör gälla.” (ibid. 1986, s. 4) Det som kan ställa till 
problem är hur intrasslade dessa båda begrepp är i verklighetsåtergivningar. 
Thurén konstaterar också att om verklighetsomdömen och värderingar alltid 
vore åtskilda och kunde definieras utan svårighet, skulle det vara betydligt 
enklare att syssla med information än det är. Det kan tyckas lite uppgivet att 
resonera på det viset men, påstår författaren men menar att det kan kanske 
snarare ses som en utmaning och sporra oss att bli mer självkritiska till de 
verklighetsomdömen vi läser. Men däremot kan det leda till att man blir helt 
blockerad och inte kan urskilja vad som är vad då påståenden och 
värderingar ibland uppträder så inflätade i varandra att det kan vara svårt att 
se vad som är det ena och vad som är det andra (ibid. 1986, s. 7). Detta 
anlägger ytterligare en dimension till det enormt komplexa området vi 
benämner kritisk tänkande. Det är också genom dessa olika perspektiv vi 
vill försöka förstå hur eleven sorterar aktuell information till en uppgift. Å 
ena sidan finns det ett antal konkreta kriterier genom vilka vi kan mäta (om 
än ej i avgörande mängd) huruvida eleven uppfyller kraven. Å andra sidan, 
har vi denna enormt abstrakta diskussion angående objektivitet versus 
subjektivitet, vilket naturligtvis anlägger ett annat perspektiv på problemet. 
Vi redogör för det här eftersom vårt mål var, att i våra intervjuer få i gång en 
diskussion, om hur eleven bedömer en sida på Internet. Hur avgör man om 
den är sann eller falsk? På vilket rätt reflekterar man huruvida aktuell 
information är användbar eller inte. Syftet var med andra ord att undersöka 
huruvida eleverna överhuvudtaget tänker i dessa banor, så som det 
fenomenologiska perspektivet förespråkar. 
 
Vårt språk är, som Thurén menar, fullt av påståenden om verkligheten som 
samtidigt är värderingar som färgar det som berättas till något som inte är 
absolut. Han menar att människors verklighetsuppfattning tydligt präglas av 
deras värderingar. En mycket viktig fråga, som han vidare tar upp på samma 
sida (ibid. s. 12), är om det överhuvudtaget är möjligt att ge en bild av 
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verkligheten som inte präglas av värderingar. Kanske inte och lite krasst 
konstaterar han: ”I det vetenskapliga språket, i kansli- och lagspråket och i 
viss mån även i nyhetsbyråernas språk har man försökt komma bort från de 
värdeladdade orden, men det lär aldrig kunna lyckas.” (ibid. s.8) Frågan är 
om en extrem likriktning inom det förmedlande språket inte skulle skada oss 
mer än vad det skulle gagna oss. Vi befinner oss i en utmanande miljö om vi 
väljer att överhuvudtaget använda oss av information som fakta, 
verklighetsuppfattning eller för att styrka en idé eller ett resonemang.  
 
I boken Är det sant? av Eskilsson et.al. (2004) görs ett bra försök att 
förklara begreppet källkritik. De säger ”[m]ed kritiskt tänkande menar vi att 
vara observant på vad som sägs, hur det sägs och varför det sägs. Om det 
som sägs ger svar på den fråga vi har.” (Eskilsson et. al. 2004, s. 6)  
De menar vidare i boken att god källkritisk är förmåga att kunna tolka 
essensen i det medieutbud som unga människor exempelvis i gymnasiet 
möts av. De understryker dock vikten av att kritiskt tänkande inte skall föda 
rädsla, utan tvärtom nyfikenhet och mod. Det behövs som författarna anser 
”rätt information” och ”sunda värderingar” för att barn och ungdomar skall 
kunna fatta kloka beslut kring den information som finns. Författarna anser 
att källkritisk förmåga föder ett reflekterande förhållningssätt (ibid. s. 6). 
 

2.2 Informationskompetens och skolan 
Nedan ska vi se närmare på varför källkritik är en viktig faktor i 
skolkontexten. Vi uppmärksammar vad som kan tänkas påverka hur eleven 
kan utveckla ett källkritiskt förhållningssätt. Dessutom tar vi upp perspektiv 
som belyser vikten av informationskompetens i dagens samhälle. Vi 
undersöker också olika faktorer som kan tänkas ha en inverkan på hur elever 
blir informationskompetenta i allmänhet.  

2.2.1. Kritiskt tänkande i skolans dynamiska miljö 
 

Riksdagens utbildningsutskott (SOU 1998/99 Ub U1) menar att 
en ökad IKT-satsning i skolorna medför att undervisningen i 
högre grad kan utgå från ett problemlösande och 
informationssökande arbetssätt.” (Jakobsson 2001, s. 2) 

 
Redan på 40-talet talades det om förmågan till kritiskt tänkande i svenska 
skolans styrdokument. I samband med detta talades det även om 
självständighet och samarbetsförmåga. Skälet till detta var att 
demokratifrågan kom upp på den offentliga agendan tillsammans med 
aktivitetspedagogiska idéer. Man ansåg att det förhöjer inlärningen om 
eleverna är engagerade och kritiskt kan reflektera över vad som diskuteras i 
skolan. Vikten av dialog betonades framför monolog från läraren.  Ett skäl 
till att kritiskt tänkande började uppmärksammas vid denna tidpunkt kan ha 
varit händelserna i koncentrationslägren i Tyskland, skriver Enochsson 
(2001) i sin avhandling Meningen med Webben. Det blev viktigt att eleverna 
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kunde tänka självständigt eftersom man hade sett vad som sker vid 
massmanipulation av en befolkning (Enochsson 2001). 
 
Det framgår tydligt att det är på samma linje man fortsatt när det gäller 
skolans pedagogik i relation till utvecklingen av självständigt tänkande. 
Även om det finns, vilket Enochsson framhåller, forskare som ser problem 
med att lära barn och ungdomar ett kritiskt förhållningssätt. Trots det läggs 
det utan tvekan mycket vikt vid elevers självständiga tänkande i dag. I 
läroplanen (Lpf94) står att…  
 

 
Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolan…[…]… 
Tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens 
studieprogram, 
Kan använda sina kunskaper som redskap för att, 
formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
– reflektera över erfarenheter 
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
– lösa praktiska problem och arbetsuppgifter… (Skolverket, Lpf94) 

 
Vidare betonas att varje elev bland annat ska ”öka sin förmåga att 
självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl empirisk kunskap 
och kritisk analys, som förnuftsmässiga och etiska överväganden…” (ibid.) 
 
Således läggs det betonas det att elever i dagens skola ska kunna tänka 
kritiskt och självständigt, utan att behöva en vuxen som besitter kunskapen. 
Det tvistas en del om hur elever lär sig ett kritiskt förhållningssätt. Vissa 
menar att det bäst knyts specifikt till ämnet medan andra menar att det 
handlar mer om att utveckla ett kritiskt tänkande på ett generellt plan som 
sedan kan användas i olika inlärningssituationer. Anders Eklöf (2003) har 
diskuterat detta i sin magisteruppsats Medvetande och kultur -en studie av 
hur högstadieelever arbetar med källkritik på material från nätet och menar 
att det är mycket på grund av den strukturella kulturen i skolan som elever 
finner svårigheter i att applicera ett källkritiskt förhållningssätt i sina 
uppgifter. Med utgångspunkt av en rad forskare pekar Ekelöf bland annat på 
hur skolan och lärarna förbiser den kompetens och självsäkerhet många 
elever besitter i användning av Internet. Den privata sfären som för många 
elever präglas av en avancerad användning av IT, med allt vad chatt, e-post 
och informationssökning innebär, blir åtskild från den formella skolvärlden.  
”Eleverna saknar alltså strategier för att integrera Internet i sina 
skoluppgifter på ett utvecklat sätt.” (Eklöf 2003, s.8)  
Vad värre är så delar lärarna denna brist, menar författaren. Eklöf diskuterar 
vidare att det finns många olika orsaker till varför det källkritiska 
förhållningssättet inte är särskilt utvecklat hos de elever han undersökt.  Han 
presenterar en modell som vi menar är relevant för vår undersökning och väl 
värd att beakta. Den visar på de olika faktorer som påverkar elevers arbete 
med källkritiska frågor. 
 
 
Figur 1. Analysmodell för att förstå elevers arbete med källkritiska frågor 
(Eklöf 2003).  
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Eklöf har utrönt en rad faktorer som han anser påverkar elevens källkritiska 
arbetssätt. Han menar, med uppbackning av en rad forskare att 
användningen av IT som redskap för att lösa skoluppgifter i de flesta fall 
inte är särskilt utvecklad inom skolan. Han påpekar också med hänvisning 
till bl.a. Limberg att strukturen av de specifika uppgifter eleven blir tilldelad 
markant påverkar hur pass källkritisk eleven kan vara. 
 

För att förstå elevers arbete med Internet i allmänhet och källkritik på 
material från Internet i synnerhet, anser jag att min litteraturgenomgång pekar 
mot att man måste rikta uppmärksamheten betydligt mycket mer på hur 
läraren kommunicerar och hur eleven förstår och förhåller sig till den uppgift 
de har fått. (Eklöf 2003, s. 17) 

 
Elevens uppfattning av kulturen och hur läraren hanterar situationen har en 
influerande effekt. Dessutom, vilket vi nämnt innan, spelar elevens tidigare 
kunskaper en avgörande roll. Som vi pekat på ovan är det relativt sparsamt 
utforskat huruvida färdigheter i kritiskt tänkande är innehållsspecifikt eller 
oberoende av innehåll (Limberg 1998, s. 64). 
 
För att återkomma till artikeln ”Information behaviour of the researcher of 
the future” vill vi här påpeka att även författarna där skriver  
 

The most significant finding [of our study] was that, although the teachers interviewed 
were information literate, their skills with and attitudes towards information literacy 
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were not being transferred to their pupils. (Tillgänglig 2008-03-27: 
http://www.bl.uk/news/pdf/googlegen.pdf , s. 23) 

Med detta vill vi ha sagt att skicklighet i att söka information inte 
automatiskt leder till konstruktivt användande av information. I anslutning 
till detta vill vi titta närmare på begreppet informationskompetens nedan. 

2.2.2 Den informationskompetenta eleven 
Termen Informationskompetens (”information literacy”) myntades 1974 av 
en herre vid namn Paul Zurkowski. Han menade att:  
 

People trained in the application of information resources to their work can 
be called information literates. They have learned techniques and skills for 
utilizing the wide range of information tools as well as primary sources in 
molding information-solutions to their problems. (Zurkowski se Spitzer et. al. 
1998, s. 22) 

 
Som informationskompetent person är man ett med sitt ställda problem och 
vet hur det löses genom rätt informationsinhämtning. Det finns många 
infallsvinklar på vad det innebär att vara informationskompetent. En 
informationskompetent person besitter en rad färdigheter, bland annat 
kritiskt tänkande.  Sedan Zurkowski har termen utvecklats avsevärt av olika 
forskare och institutioner inom informationsvetenskap. Colorado Media 
Association menar att:  
 

Information literate students are competent, independent learners. They know 
their information needs and actively engage in the world of ideas. They 
display confidence in their ability to solve problems and know what is 
relevant information. They manage technology tools to access information 
and to communicate. (Zurkowski se Spitzer et. al. 1998, s. 24) 
 

 
Definitioner av informationskompetens har således de senaste 15 åren varit 
många. Man kan peka på återkommande faktorer såsom flexibilitet, 
självsäkerhet inom teknologiska hjälpmedel, förmåga att se ett större 
sammanhang, att automatiskt söka sig till primärkällor eller pålitliga 
sekundärkällor, att se vad som behövs i en situation, känna sitt problem osv. 
Grundläggande för termen kan sägas vara det som The American Library 
Association definierade som informationskompetent, enligt Spitzer et. al., 
”To be information literate requires a new set of skills. These include how 
to locate and use information needed for problem-solving and decision-
making efficiently and effectively.” (Spitzer et.al. 1998, s. 32) 
 
En informationskompetent persons sfär är mångfacetterad, det rör sig inte 
bara om att hitta det tryckta ordet som svarar på ens problem. 
Informationskompetens handlar om det visuella, media, datorer, nätverk etc. 
Att vara en kompetent person i informationsmiljöer innebär att känna sig 
välbekant med hur man går till väga vid exempelvis påbörjandet av en 
fördjupningsuppgift. Det handlar således likväl om känslor när det gäller att 
vara en kompetent individ i dessa miljöer. Kuhlthau (2006) menar att för ett 
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deltagande i den demokratiska processen krävs dels, att tänka abstrakt och 
kritiskt bedöma det stora flödet av information i samhället, och dels att 
formulera ett personligt fokus och ta ställning till den stora mängd 
information man ställs inför. Följaktligen, för att kunna utvecklas till 
demokratiska medborgare bör alla elever kunna bedöma, sortera, sålla och 
värdera källor av olika slag. Det är inte längre en oberoende akademisk 
uppgift att kunna söka innehållsrik och korrekt information, utan det 
genomsyrar alla verksamheter, men i synnerhet inlärningsprocesserna i 
skolan. Det handlar om att utveckla färdigheter för att lyckas i en dynamisk 
miljö med mängder av information och ständiga och snabba förändringar 
(Kuhlthau 2006). Som Eklöf poängterat i sin undersökning, vilket vi tagit 
upp ovan, spelar pedagogiken och läraren stor roll för hur pass 
informationskompetent en elev blir.  
 
Monika Nilsson har också diskuterat detta. Nedan vill vi belysa hennes 
resonemang kring hur även skolbiblioteket som arena är betydelsefullt för 
hur pedagogerna i skolan kan hjälpa en elev att utveckla ett kritiskt 
tänkande. 

2.2.3 Pedagogens olika roller 
Monika Nilsson (1998) menar, i boken Skolbiblioteket – Skolans 
informationscentrum, att de viktigaste funktionerna för 
biblioteksverksamheten i skolan är att lära eleverna söka och kritiskt 
granska information men också att stimulera och väcka läslust. Men detta 
skall ske i samarbete med elevernas lärare och inte minst eleven, för en mer 
nyanserad undervisning och vägledning. Denna undervisning måste därför 
integreras i den dagliga undervisningen och inte ses som något fristående, 
menar Nilsson. Vidare diskuterar författaren kring vem det är som bär det 
huvudsakliga ansvaret när det gäller elevernas sätt att söka information inför 
exempelvis en fördjupningsuppgift. Hon pekar på att ansvaret å ena sidan 
kan läggas på läraren, men också att undervisning i informationssökning 
skall ske på det ställe där interaktionen sker, skolans bibliotek eller som i 
många fall, mediatek (Nilsson 1998, s.124). 
 
 
Pedagogens olika roller är värda att reflektera över, eftersom eleverna på 
sätt och vis är beroende av pedagogerna i sin kontext. Den pedagogiska 
rollen faller i första hand på läraren men är också en egenskap som 
skolbibliotekarien kan tänkas ha. Om informationssökningsbeteendet hos 
eleven skall motsvara de ökande kraven i skolan osv. måste rätt grund läras 
ut från början. Bibliotekariens roll på skolan är också, enligt Monika 
Nilsson, att se till så att elevens ämnesområden breddas med hjälp av 
litteratur, dessutom kan resultatet av en fördjupningsuppgift bli avsevärt 
bättre om eleven är van att läsa olika texter eftersom detta påverkar den 
språkliga och innehållsmässiga aspekten av uppgiften. 
 
Skolbiblioteket betyder enligt Monika Nilsson en hel del i sammanhanget. 
Det är där som eleverna skall upptäcka teknologin, informationen, 
redskapen, kunskapen etc. Skolbiblioteket är ett centrum för lärande, men 
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ett centrum som kräver kompetent och rätt sorts handledning. Ansvaret för 
att exempelvis IT-nivån på skolan håller en god nivå inom mjuk- och 
hårdvara borde falla på skolbiblioteket och dess bibliotekarier. Nära 
anslutning mellan datorsalar och biblioteket ökar länken för eleverna och 
man ser ett konkret samband mellan IT, lärande, kompetens och kunskap 
och hur det hänger ihop med skolbibliotekets miljö. Detta betyder konkret 
att läraren ser till att eleven är införstådd med vad biblioteket är och 
bibliotekarien är den som ser till att eleven skall kunna utnyttja resurserna 
på bästa möjliga sätt i förhållande till den kunskapsnivå eleven ligger på 
(Nilsson 1998, s. 126).  
 
IT i skolan som fungerar väl innebär enligt Monika Nilsson att den är 
fokuserad på eleven, meningsfull och ändamålsenlig. Den innebär även 
ansvar och ett flexibelt och kreativt användande av resurserna. IT som 
fungerar på detta vis ger eleven en chans att nå utanför klassrummets väggar 
på ett lärande och utvecklande sätt (ibid., s. 128). Lärarens roll är också 
något som förändras hela tiden i takt med att eleverna får mer och mer fria 
händer och inte sitter stilla i klassrummen som förr i tiden. Detta kräver en 
ny syn på hur man griper sig an sin pedagogiska roll och ser till att ”alla” 
följer med i undervisningen och är fritt arbetande med exempelvis 
fördjupningsuppgifter. ”Det är den existerande pedagogiken och synen på 
hur kunskap uppstår som formar hur den nya informations- och 
kommunikationstekniken används i skolorna.” (Jakobsson 2001, s. 14) 
 

2.3 Från information till kunskap  
I detta avsnitt tar vi upp teorier om inlärning och elevens 
kunskapsutveckling på ett generellt plan i syfte att kunna koppla det till en 
förståelse för vad ett källkritiskt förhållningssätt innebär för utvecklingen av 
informationskompetens. Att förstå inlärningsprocessen hos en individ menar 
vi är viktigt, för att kunna bilda sig en uppfattning om vad som sker hos 
eleven i olika inlärningssituationer. Det ger en bättre förståelse för vad som 
händer under informationssökningsprocessen hos eleven, inte minst när det 
gäller att värdera informationen.    
 

2.3.1 Elevens kunskapsutveckling 
Hur vi bearbetar information hänger intimt samman med hur vi lär. egna 
tolkningar och reflektioner, vilka i sin tur bygger på tidigare erfarenheter 
och upplevelser. Kunskapsbildning innebär ett kvalitativt annorlunda sätt att 
förstå omvärlden (Nilsson 2003, s. 23). Det måste kännas meningsfullt för 
eleven att inhämta kunskap. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att 
kunskap inte är statiskt utan något ytterst dynamiskt. ”Bildandet av kunskap 
påverkas av både det som finns i miljön (vad eleven uppfattar och förstår) 
och det sätt på vilken denne bearbetar (handskas med objekten – 
reflektion).” (Nilsson 2003, s. 28) 
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Howard Gardner presenterar i sin bok, Den bildade människan (1999) en 
”alternativ pedagogisk vision” som författaren uttrycker det. Han menar att 
”En människa förstår ett begrepp, en färdighet eller en teori ellet et 
kunskaps område i den mån hon eller han kan tillämpa den korrekt i nya 
situationer.” (Gardner 1999, s. 110) Det ligger med andra ord en skillnad i 
att minnas informationen som sådan, och att kunna tillämpa inhämtad 
kunskap i diverse situationer. Enligt Gardner utvecklas teoriförståelsen 
naturligt hos det lilla barnet utifrån ren levnadserfarenhet. Problemet som 
han ser det är att för mycket tyngd läggs på renodlad fakta kunskap i 
västerländska utbildningsinstitutioner.  

 
Utan att vara medveten om det medverkar lärare till att tidiga, oriktiga representationer 
och missuppfattningar bevaras. Boven i dramat är sådana prov på lärobokens innehåll 
där elever bara får svara på frågor om innehållet i böckerna och lektionerna, utan några 
krav på att kunskapen ska användas på nya sätt. (ibid. s. 113) 
 

Övergripande teoriförståelse överskuggas alltså ofta av ovan beskrivna 
faktum, och författaren påminner om att man…”… aldrig kan uppnå en 
fullständig förståelse enbart genom att lära in fakta.” (ibid. s. 117) En sådan 
faktaorienterad inlärningsmetod kommer att bli mindre och mindre 
meningsfull, skrev författaren då 1999, vilket vi vill knyta an till vårt ställda 
problem med att sålla och sortera information. Mer än någonsin verkar det 
logiskt att resonera i dessa banor med den enorma mängd informationsflöde 
som existerar i dag. Gardner går vidare in på vilka faktorer och olika aktörer 
som påverkar en elevs inlärning. Han talar bland annat om inlärning via 
inspirerande institutioner och engagerade lärare. Även föräldrar och eleven 
själva kommer in i bilden. Teknologin spelar självklart en viss roll också, 
men bara som ett verktyg eftersom bara om det finns en bakomliggande 
förståelse är världens snabbaste datorer till användning. Sokrates hade inte 
ens någon svart tavla, påminner författaren om (ibid. s. 125). Slutligen, har 
ett stödjande samhälle, i form av utbildningsmyndigheter och lokala 
utbildningsmål en inverkan (ibid.). Vi ska titta närmre på detta nedan i 
kapitel 3. Med detta vill vi dra paralleller till vad vi diskuterat ovan om hur 
olika faktorer påverkar elevens källkritiska förmåga. 
 
Göteborgspedagogerna, med Marton i spetsen talar om ytinriktning 
respektive djupinriktning i inlärningsprocessen, vilket handlar om elevens 
inställning och attityd till uppgiften (Marton et. al. 1996). Elever med 
ytinriktning i läroprocessen fokuserar på faktauppgifter som hjälper dem att 
åstadkomma bra resultat i den specifika uppgiften medan ett djupinriktat 
förhållningssätt koncentrerar sig mer på att… ”förstå principer och helheter i 
innehållet.” (Marton et. al. 1996, s.31) Dessa olika förhållningssätt till 
inlärningsprocessen reflekterar även elevers inställning och uppfattning om 
kunskap i allmänhet. Nyckelordet här är således motivation, vilket hänger 
tätt samman med kunskapsbygge, och i synnerhet inlärning. Yttre 
motivation definieras av de yttre krav som ställs på eleven, vanligtvis då av 
läraren. När en elev drivs av en inre motivation indikerar detta att eleven har 
ett ”djupare” motiv med sitt projekt, vanligtvis en önskan om att faktiskt 
lära sig något. Det senare har påvisats leda till bättre och djupare förståelse 
för det aktuella ämnet. Frågan är om detta också leder till djupare kunskap 
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på ett mer generellt plan. Får en djupinriktad elev större förståelse för 
fenomen och världen på en mer abstrakt teoretisk nivå?  Enligt Monica 
Nilsson är detta fallet. En elev som har ett djupinriktat förhållningssätt kan 
använda sin kunskap på ett mer abstrakt plan och förstår principer på ett helt 
annat sätt än vad elever med ett ytinriktat förhållningssätt gör. Den senare 
gruppen koncentrerar sig på yttre krav och erhåller kunskap som isolerad 
fakta som ska memoreras. Detta förhållningssätt reducerar markant elevens 
förutsättningar till bredare förståelse för omvärlden. Kunskapen som eleven 
gagnar blir svår att applicera på andra sammanhang och fenomen (Nilsson 
2003).    
 
Torsten Madsén påpekar i sin artikel, Nya forskningsperspektiv på 
gymnasieelevers lärande, att ”kunskap har en kontextuell aspekt.” (Madsén 
1998, s.118) Kunskap som begrepp hänger tätt samman med i vilket 
sammanhang det uppstår. Man skulle kunna säga att kunskap är ett relativt 
begrepp som tar form först när en individ kopplar det till tidigare 
erfarenheter. Faktum är att redan i varseblivningsstadiet är kunskap något 
som förändras beroende på vem som tar den till sig. Kunskap konstrueras av 
individen, på basis av de gjorda erfarenheterna, som ett sätt att göra tillvaron 
begriplig.” (ibid., s.118) Så för att få ut mesta möjliga av den information 
som förmedlas bör eleven kunna göra den ”personlig”. Risken är annars att 
hon koncentrerar sig på att försöka räkna ut hur läraren tänker och sedan 
jobba utifrån de kriterierna utan att egentligen lära sig särskilt mycket. 
Dessutom blir motivationen och entusiasmen oerhört lidande av detta 
”mekaniska” förhållningssätt. Att lära sig något utan att kunna knyta det till 
sina tidigare erfarenheter, upplevelser och personliga dispositioner leder ofta 
till sämre motivation och inlärning. För att skapa motivation, och därmed 
bättre inlärning hos eleven är det viktigt att denne känner sig personligt 
engagerad och genuint intresserad av ämnet. Först då kan man börja tala om 
djupt förankrad inlärning. Elevens inställning till en uppgift påverkar 
inlärningen i hög grad, menar Nilsson (Nilsson 2003). Även Madsén tar upp 
detta i sin artikel och pekar med hänvisning till forskning på vad som gjorts 
att bara det aktiva förhållningssättet är det som ger eleven någonting i 
längden vid inlärningsprocessen. Med det menas att individen inte bara är 
engagerad utan faktiskt prövar och omprövar tolkningar, fakta och hypoteser 
som presenteras. En elev kan vara aktiv utan att ha ett aktivt förhållningssätt 
till uppgiften. Det är frågan om ett mentalt tillstånd som hjälper eleven att 
omvandla information till kunskap, skulle man kunna påstå. I stort handlar 
detta om att eleven lär på ett djupare plan genom att relatera informationen 
till egna erfarenheter och upplevelser (Madsén 1998). Detta menar vi är av 
stor betydelse för att på ett djupare plan kunna förstå varför kritiskt tänkande 
är viktigt i inlärningsprocessen. Vidare är det dessutom viktigt att förstå 
andra faktorer som inverkar på utvecklingen av elevens olika kompetenser. 
Motivation är en sådan faktor som spelar stor roll för hur eleven lär.  

2.3.2 Motivation som verktyg för inlärning  
Motivation hos eleven är ett oerhört starkt verktyg för hur inlärningen sker. I 
forskningssammanhang talas om olika faktorer som påverkar motivationen 
hos en elev. Dels påverkar viljan och glädjen över att lära sig något hur 
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motiverad man blir, dels inverkar den individuella prestationsnivån på hur 
och vad man lär. Personlig ambition och konkurrensvilja är också en stark 
drivkraft i inlärningsprocessen. Motivation som fenomen kan sägas ha en 
yttre och en inre dimension. Den yttre karaktäriseras av rädsla för att 
misslyckas vilket ofta resulterar i så kallad reproducerad kunskap. Inre 
motivation drivs av en vilja till personlig utveckling, vilket snarare leder till 
att eleven internaliserar kunskapen på ett djupare plan. Glädjen över att 
lyckas drivs både av inre och yttre motivation. Den inlärningsstrategi som 
tillämpas, menar Svedberg, kan definieras som strukturerande. Man lär av 
en inre vilja, men drivs även av att vilja prestera och konkurrera (Svedberg 
2001, s.39). Detta rimmar väl med vad vi sagt tidigare om djupinriktat 
respektive ytinriktat förhållningssätt till inlärning.  
 
Om en elev ska kunna utveckla ett kritiskt, självständigt och reflekterande 
tänkande måste den inre motivationen stimuleras. Först då kan eleven 
relatera informationen till tidigare kunskapsstruktur, och sätta in den i ett 
större perspektiv. Detta är naturligtvis viktigt att tänka på vid förståelsen av 
hur elever tar till sig information och på vilket sätt denna i bästa fall 
omvandlas till personlig kunskap. ”Som exempel på färdigheter vad gäller 
att kunna förädla information till kunskap kommer tolkning, kritisk 
granskning, jämförelse, värdering och strukturering i fråga.” (Svedberg 
2001, s. 48) På grund av det stora informationsflödet som möter dagens 
elever är det kanske viktigare än någonsin för elever och lärare att verkligen 
lägga fokus på ett genomgående kritiskt förhållningssätt i skolarbetet, 
eftersom risken för att drabbas av så kallad information anxiety är större nu 
förtiden. 
 
Informationsängslan är ett begrepp som det talas mycket om inom bibliotek, 
och informationsvetenskap. Man kan säga att det drabbar elever när 
informationen inte bara är överflödig, utan när informationen inte levererar 
den önskvärda kunskapen. Det uppstår ett gap mellan information och 
kunskap i dessa situationer. Informationsängslan kan också yttra sig i att 
man inser att man inte förstår det man tidigare trodde man förstod 
(Svedberg 2001, s. 40). Vidare blir det problematiskt för en elev om han vet 
vad han vill ha men inte vet var och hur han ska hitta det. Ett liknande 
resonemang återfinns hos Hadenius (1998) som anser att informationen 
sköljer över oss och förklarar att den ibland är så omfattande att vi blir 
stressade av bara mängden. Han presenterar ett intressant begrepp som har 
med det vi diskuterat tidigare att göra, nämligen förvirring av för mycket 
information. 

 
Det finns till och med ett begrepp, infostress, som beskriver hur vi känner oss 
när information är så överväldigande att vi fullständigt baxnar. Men faktum 
är att motsatsen är ännu värre. Våra sinnen behöver stimulans. Vi vet att 
mängden information ökar, men det gäller nödvändigtvis inte mängden 
relevant information.” (Hadenius 1998, s. 26) 

 
 
Infostress eller Information anxiety är bara en av många faktorer som 
påverkar eleven i informationssökningsprocessen. Alexandersson och 
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Limberg diskuterar också informationsängslan i kontexten av hur det 
påverkar inlärningsförmågan hos elever de studerat inom projektet LÄSK.1 
Författarna menar att de i projektet ville… ”… uppmärksamma elevers 
osäkerhet som villkor för deras lärande.” (Alexandersson & Limberg 2004, 
s. 23) Författarna utgår från Kuhlthaus modell av 
informationssökningsprocessen vilken sätter känslor, tankar och handlingar 
i fokus. Detta menar författarna är en oerhört bra modell eftersom den 
skapar… ”en förståelse för informationssökning utifrån den sökandes 
perspektiv, då processen präglas av osäkerhet, famlande och tvekan.” (ibid. 
s, 23) Med hänvisning till egna observationer och till Limbergs egen 
avhandling (1998), i kombination med referens till Kuhlthaus 
informationssökningsteorier menar författarna att det håller på att ske ett 
paradigmskifte som sätter osäkerheten i centrum. Och det är detta s.k. 
”osäkerhetsparadigm” som bör styra undervisningen i informationssökning 
och underförstått då även i källkritik (ibid.). Osäkerheten utgör således ett 
villkor för vad som kan tänkas påverka resultatet av hur en elev använder sin 
information i ett fördjupningsarbete. Författarna tar upp andra villkor som 
också inverkar på resultatet av hur eleven förhåller sig till sökt information, 
vilket vi ska återkomma till nedan. 
 
Det är en stor utmaning för dagens skola att hjälpa elever att tackla 
ovanstående beskrivna problem. I princip kan man påstå att inre motivation 
och djupinriktad inlärning underlättar för utvecklingen av kritiskt tänkande, 
vilket minimerar risken för förvirring, och även i förlängningen leder till 
mer upplysta och därmed demokratiska medborgare (Svedberg 2001).  
 
Vi har i kapitel 2 tagit upp källkritik och vad detta innebär i teknisk 
bemärkelse. Det är en betydande aspekt att vara införstådd med i en 
bedömning av hur eleverna agerar som källkritiska individer i sina 
fördjupningsuppgifter. Vidare har vi belyst informationskompetens både 
som begrepp och vad som kan tänkas påverka eleverna i processen att bli 
kritiskt tänkande och därmed informationskompetenta. Att kritiskt kunna 
granska informationen som används i en fördjupningsuppgift är en 
förutsättning för att uppnå informationskompetens vilket i sin tur också är 
kopplat till inlärning och vilken pedagogik som bedrivs. Därför har vi även 
belyst faktorer som påverkar inlärningsprocessen hos elever. Med detta i 
bagaget går vi nu vidare och behandlar en del yttre premisser som inverkar 
på elevernas utveckling till källkritiska studenter. Efter en genomgång av 
vår metod går vi sedan direkt till analysen av de resultat vi erhöll i våra 
kvalitativa intervjuer.   
 
 
 

                                                 
1 I projektet LÄSK Lärande via skolbibliotek har författarna studerat hur elever använder sig av 
läromedel på nya sätt i samband en elevcentrerad undervisning. Man har lagt fokus på biblioteket som 
resurs, men har också tittat på hur elever hanterar självständig informationssökning via Internet och 
vilken inverkan det har på deras kunskapsbildning. Det är snarare det senare som är relevant för vårt 
vidkommande    
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3. Formella villkor 

Ovan har vi diskuterat yttre omständigheter och faktorer som inverkar på en 
gymnasieelevs inlärningspremisser. Nu vill vi gå vidare och studera andra 
faktorer som inverkar på elevens förmåga till källkritik i skolkontexten.  De 
formella premisserna för att eleven ska kunna lära sig kritiskt tänkande är 
betydande. Vi har redan diskuterat Läroplanen under stycke 2.5. Kursplaner 
är något mer specifika och syftar till att precisera målen för vad varje kurs 
bör innehålla. 
 

3.1 Det samhällsvetenskapliga programmet 
 
På skolverkets hemsida finns möjlighet att läsa om de olika programmen 
och dess mål. Samhällsvetenskapsprogrammet är gymnasieskolans största 
program. Det är en brokig samling elever med mångskiftande kulturell och 
socioekonomisk bakgrund som valt denna inriktning. Denna, anses det, ger 
en bred kompetens som förberedelse inför studier inom humaniora, ekonomi 
och samhällsvetenskapliga ämnen.  
 

Samhällsvetenskapsprogrammet syftar till at skapa en medvetenhet om och 
ett intresse för att möta de utmaningar som ett demokratiskt samhälle ställs 
inför. Utbildningen skall medverka till att eleverna kan ta ställning i olika 
samhällsfrågor och till att de får handlingsberedskap i en föränderlig värld. 
Eleverna får möjlighet att utveckla redskap för att upptäcka sambanden 
mellan politik, ekonomi, teknik, kultur och miljö. De tränar sin förmåga att 
ställa frågor analysera, formulera och lösa problem. En viktig uppgift för 
programmet är att göra eleverna medvetna om vägen från information till 
kunskap och om informationsteknikens möjligheter och risker. 
(Ur Gymnasiewebben: http://www.skolverket.se/sb/d7608/a/7705)  

 
Vi vill specifikt lyfta fram detta citat eftersom det i mångt och mycket 
verkar betona att just källkritisk förmåga och kritiskt tänkande är en viktig 
och central del i utbildningen. En viktig kompetens är att kritiskt kunna 
granska, värdera och använda tillgänglig information, menar man vidare. 
Det är följaktligen ett inslag i utbildningen som bör väga tungt ur diverse 
aspekter, och inte enbart utgöra en liten del. Men som vi kan konstatera i 
nedanstående avsnitt behandlas källkritik inte särskilt ingående i 
kursplanerna.  
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3.2 Kursplaner   
 
Emedan läroplanen är ett generellt styrdokument som gäller för 
gymnasieskolan i stort fungerar läroplanerna på en lokal nivå med mer 
preciserade mål att uppnå inom varje ämne. Vi kommer nedan att ta upp vad 
som skrivs i läroplanerna för ämnet historia och svenska. Orsaken till detta 
är att det var i dessa båda ämnen våra informanter hade tillämpat någon 
form av källkritiskt arbete.  
 
David Gudmundsson (2007) skriver i sin fil.kand. uppsats När kritiska 
elever är målet. Att undervisa i källkritik på gymnasiet om hur källkritik 
allmänt sett har fått större utrymme i senare kursplaner för ämnet Historia, 
vilket är det ämne som är fokus för hans studie. I kursplanen från år 2000 
står att läsa… 
 

Syftet är också att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt 
betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och 
människors levnadsmönster. Detta gynnar förmågan att stå kritisk både inför 
historiska källor såväl som inför texter och andra medier i vår tid.  
(SKOLFS, Tillgänglig: 2007-06-11. http//www.skolverket.se/skolfs?id=750) 
 

Gudmundsson menar vidare att även om källkritik har kommit att få 
väsentligt större utrymmen i senare kursplaner spelar den ingalunda någon 
dominant roll. Dock, som han skriver, handlar fyra av sex kursplaner i 
historia om att eleven ”ska förstå källkritikens betydelse i dagens 
informations- och mediesamhälle.” (Gudmundsson 2007, s. 18) Även 
betygskriterierna pekar på att det är en viktig färdighet som eleven bör 
besitta, och det gäller för godkänd så väl som för mycket väl godkänd 
(ibid.). Det som Gudmundsson reagerar på är att formuleringarna om att 
förhålla sig källkritisk är många och relativt utvecklade. Desto färre är 
förklaringarna till vad det innebär. ”Trots det problematiseras eller 
konkretiseras aldrig begreppet källkritik. Ingenting skrivs om vad källkritik 
är eller vilka kunskaper eleven bör ha.” (ibid, s. 20) 
 
Detta är något våra analyser av intervjuerna visat, vilket vi återkommer till i 
vår analysdel. 
 
Ovan diskuteras vad som skrivits i kursplanerna för ämnet historia, vilket 
var relevant för oss eftersom de elever vi intervjuade i detta ämne hade 
diskuterat källkritik med sin lärare.  
 
Nedan går vi vidare till kursplanerna för ämnet svenska, det andra ämnet i 
vilket eleverna hade fått lära sig att vara källkritiska.  
 
I den generella genomgången av ämnets syfte tas kritisk granskning upp, 
emellertid endast underförstått. Det är först i Mål att sträva mot som… 
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”förmågan att söka, sovra och bearbeta information från såväl muntliga som 
tryckta och digitala källor…” nämns (SKOLFS 2000:2). Begreppet 
källkritik används med andra ord inte alls i de första två styckena. I 
avsnitten där det talas om ämnets karaktär är det i Svenska B som källkritik 
tas upp i en mening. ”Källkritik och sovring av information ingår i kursen” 
(ibid.).  I svenska A nämns källkritik överhuvudtaget inte. Likväl 
förekommer det i målen för vad eleven bör ha uppnått efter avslutad kurs. 
Där menar man att eleven ska ”kunna inhämta, värdera och ta ställning till 
information och kunskap från bibliotek och databaser…” (ibid.) Vidare, 
även i betygskriterierna för Svenska A ställs det krav på att eleven ska 
kunna granska källor kritiskt.  Därefter, i svenska C får källkritik utökad 
plats, då vikt läggs vid att eleven ska lära sig ett vetenskapligt sätt att arbeta. 
”I samband härmed övas källkritisk informationssökning i såväl tryckta 
källor som databaser av olika slag.” (ibid.) Det nämns även som ett 
betygskriterium för Godkänd i Svenska C, då det krävs att eleven ska 
”kunna i olika källor, såväl tryckta som digitala, söka sovra och värdera och 
ta ställning till material för att kunna göra sammanställningar, utredningar 
och argumenteringar... kunna kritiskt granska och värdera argumentation 
och budskap i olika medier.” (SKOLFS 2000:2)   
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4. Metod 

4.1 Om kvalitativ metod 
Ordet kvalitativ härstammar från latinets qualitas som betyder beskaffenhet, 
egenskap eller sort. Detta vittnar om varför vi valt den kvalitativa banan i 
vår uppsats; vi vill helst av allt se nya egenskaper inom vårt ämne. Vårt 
syfte i denna studie är att använda oss av den kvalitativa intervjun för att 
belysa gymnasieungdomars informationsanvändning, bearbetning och 
utnyttjande. Den kvalitativa intervjun är förmodligen den bästa metoden att 
använda sig av när det gäller att konkretisera våra resultat. Detta eftersom 
den syftar till att upptäcka eller identifiera icke kända eller 
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder. En 
intervju är i varje enskilt fall en unik social interaktion som innefattar en 
förhandling av sociala roller och referensramar mellan i första hand 
främlingar, vilket också för in oss intervjuare på det etiska planet. Att 
fundera över de etiska aspekterna i ett kvalitativt arbete är grundläggande. 
Det är bäst, anser vi, för alla inblandade, och resultatredovisningen, om 
intervjuoffren förblir anonyma. Anonyma så till vida att man bara vet deras 
”konturer” (ålder, skolår i gymnasiet) Innan utformningen av intervjufrågor 
är det viktigt att fundera kring distinktionen strukturerad eller ostrukturerad. 
Den mest konkreta, men därför inte vanligaste, formen kan sägas vara den 
strukturerade där man utgår från ett formellt strukturerat schema av 
intervjufrågor. I vårt fall kan det vara intressant att använda sig av en 
semistrukturerad variant så intervjun blir mer som ett väglett samtal där i 
princip vad som helst kan upptäckas. Nackdelen kan i detta tillvägagångssätt 
vara att det inte framträder så många jämförbara parametrar, men om man, 
som vi, valt den kvalitativa metoden som utgångspunkt är man i regel mer 
intresserad av att försöka upptäcka vad det är som sker, snarare än att 
bestämma omfattningen av något på förhand bestämt (Svensson & Starrin 
1996, ss. 52-55).  
 
Det kan emellertid sägas vara lika mycket intervjuarens, som 
intervjupersonens, ansvar att resultatet blir tillfredsställande. Två personer i 
ett ”fritt” samtal påverkar naturligtvis varandra med kroppsspråk, tonläge, 
klädval etc. Vi anser därför att det är betydelsefullt att försöka hålla en 
neutral men vänlig ton vid intervjun. Öppna frågor i den inledande fasen av 
intervjun, anser vi, gör att spontanitet och ett positivt färgat klimat i 
intervjusituationen erhålls. Efter denna inledande fas kan man fokusera mer 
på den egentliga frågeställningen. Det är viktigt som intervjuare att inte 
börja i ett högt tempo, för att avsluta i ett annat lite lägre tempo, då tappar 
förmodligen intervjupersonen intresset och resultatet blir lidande. Ett tempo 
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däremellan är att föredra samtidigt som tydliga frågor är önskvärda. Det 
handlar om att som intervjuare kunna smälta in i den aktuella miljön. 
”Forskningsintervjun […] definieras som en intervju vars syfte är att 
erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de 
beskrivna fenomenens mening.” (Kvale 1997, s. 13, kurs. i org.)  
 
Härmed kommer vi in på den valda metoden för vår undersökning. Vi valde 
intervjuformen eftersom vi ville få en bild av hur gymnasieungdomarna 
själva beskriver sitt tillvägagångssätt med avseende på källkritik i en 
informationssökningsuppgift.  
 

… intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på 
meningen hos sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, 
klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld. (Kvale 1997, 
s.100) 

 
 

4.2 Vår Metod 
Med referens till ovanstående valde vi att använda oss av kvalitativa 
gruppintervjuer i vår undersökning. Fördelen med gruppintervjuer kan, som 
Martyn Denscombe (2000) påpekar, vara att det avslöjar 
konsensusuppfattningar och ger fylligare svar eftersom informanterna 
bemöter varandras synpunkter. Det kan helt enkelt bli en livligare och mer 
givande diskussion (Denscombe 2000). Detta är något vi tog fasta på 
eftersom vårt syfte var att undersöka skolungdomar i sin skolmiljö. Vi ville 
belysa elevernas subjektiva beskrivningar om hur de hanterar informationen 
de söker i en fördjupningsuppgift. Det finns naturligtvis en baksida av att 
göra gruppintervjuer vilket har med gruppdynamik att göra. I en grupp 
påverkar individerna varandra i stor utsträckning, vilket kan (som vi pekat 
på ovan) vara positivt ur en viss aspekt. Samtidigt kan det även hämma en 
del personer att tala fritt och avslappnat. Det etableras ofta en maktbalans i 
en grupp som gör att vissa personer pratar mer och tar mer plats (ibid.). 
Detta tog vi med i beräkningarna när vi planerade intervjuerna, genom att 
intervjua grupper som redan kände varandra väl. På detta sätt antog vi att 
blyghetsfaktorn kunde minimeras. Tendensen med maktbalans kunde vi 
trots detta lägga märke till särskilt i en av grupperna, där en elev visade sig 
vara ganska tyst, medan de andra två var både vältaliga och frispråkiga. En 
annan aspekt som bör tas med i övervägandet vid intervjuer av skolelever är 
maktförhållandet mellan elev och lärare.  

 

4.2.1 Validitet och Etiska aspekter    
 
Vi ville skapa en så samtalsliknande situation som möjligt med våra 
informanter, även om vi antog att ålderskillnaden sannolikt skulle påverka 



 36 

situationen något (ibid.). Vi var också medvetna om att det var vi som satte 
”dagordningen för diskussionen.” (Denscombe 2000, s.131) Vi såg det 
bland annat som ett känsligt ämne då vi berörde elevernas uppfattning om 
vad läraren bidrog med vad beträffar kunskaper i källkritik.   
 
Starrin och Svensson (1994) diskuterar i Kvalitativ metod och 
Vetenskapsteori hur det i etnografiska studier kan komma att uppstå en 
konflikt mellan validitet och etik. Det är av högsta vikt att som forskare ta 
hänsyn till informantens integritet samtidigt som och klargörandet av 
resultaten ska framstå som så sanna och tydliga som möjligt. Genom att 
anonymisera individerna i studien riskerar man att göra sin presentation av 
resultaten diffus eller i värsta fall falsk. ”Här blir då motsättningen mellan 
det etiska värdet och validiteten tydlig…” (Starrin & Svensson 1994, s.171) 
Vidare menar författarna att det kan vara ett etiskt problem om man i en 
studie drar allt för stora slutsatser om olika grupper på ett sådant sätt att de 
drabbas oskyldigt.  Ett exempel på en sådan grupp är lärare. I vårt fall var 
det högst aktuellt att hålla detta resonemang i minnet när vi analyserade våra 
resultat, vilket betydde att vi ville vara försiktiga med att peka ut lärarna, 
som en ”faktor” som påverkar elevers källkritiska förmåga negativt. Det var 
följaktligen, en fin balansgång för oss att ta tillvara vad som sades i 
intervjuerna om lärarna, utan att kränka informanternas integritet, och 
samtidigt akta oss för att dra förhastade slutsatser om lärarna som homogen 
yrkesgrupp, och den pedagogik de bedriver.  
 

4.2.2 Utformning av intervjufrågor 
Enligt Kvale kan intervjufrågorna utformas på två sätt, dels tematiskt, och 
dels dynamiskt. Den dynamiska dimensionen relaterar till den tematiska 
men frågorna är utformade på ett mer avspänt sätt som ligger på 
informanternas nivå. Dynamiska frågor stimulerar till positivt samspel, 
håller motivationen uppe, och intresset levande. Medan den tematiska 
indelningen hjälper oss att strukturera svaren när vi analyserar resultat.  
Tematisering relaterar med andra ord till de övergripande 
forskningsproblemen vi har. Nyckelfrågor blir då viktiga att 
uppmärksamma. Vår tematisering löd under kategorier som kunde svara på 
våra frågeställningar. Samtidigt som vi strävade efter att skapa en 
avslappnad och inbjudande samtalssituation med eleverna, utgick vi från en 
tematiserad intervju som vi utformat på förhand. 
 
 
 
 
1) Hur sållar och sorterar eleven i informationssökningsprocessen? 

• Vilken sökmotor/hemsida besöker du mest när du letar efter 
information till ditt arbete? 

• Arbetar du mest hemma eller i skolan med den här typen av frågor? 
• Vad tycker du är bra respektive dåligt med att inhämta information 

på ett fritt undersökande sätt som i en fördjupningsuppgift? 
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2) Vilken förmåga till källkritik har eleven? 

• Hur förhåller du dig till information som du hittar på Internet? 
• Vad är en bra respektive dålig sida? 
• Har Er lärare sagt någonting om Internet och om man ska lita på vad 

man hittar där? 
 
3) Hur ser förhållandet mellan informationskompetens och inlärning 
(kunskapsinhämtning) ut? 
 

• På vilket sätt lär du bäst? 
• Vad tycker du är kunskap? 
• Finns det någon skillnad mellan information och kunskap? 

4.2.3 Urval och Genomförandet av intervjuer 
Vi valde gymnasieungdomar som läser samhällsvetenskaplig linje som 
fokus för vår undersökning. Detta val var medvetet med hänsyn till eget 
intresse men även med hänsyn till ämnets betydelse, enligt vår mening, på 
gymnasial nivå generellt och på samhällsvetenskaplig utbildning i 
synnerhet. Tre grupper med vardera tre personer i varje grupp deltog i 
undersökningen. Antalet som deltog var inte självvalt utan begränsades av 
tillgången på intervjupersoner. Vi kontaktade flera gymnasieskolor men det 
blev till viss del slumpen som avgjorde var deltagarna kom ifrån eftersom 
viljan att ställa upp på intervjuerna var låg. Vi informerade totalt ett tiotal 
skolor om vårt tänkta arbete och detta resulterade i att vi intervjuade totalt 9 
personer från 3 skolor. En grupp från årskurs 1, en annan från årskurs 2 och 
slutligen en grupp från årskurs 3. Naturligtvis går det inte att göra en 
jämförande studie med ett så pass litet antal i urvalet, annars var avsikten 
från början att undersöka om det sker någon utveckling i förmågan att söka 
rätt och bra källor till sin uppgift. Däremot har vi försökt att lägga 
perspektivet i vår analys på ett plan som motsvarar antalet gymnasieelever 
som deltog i undersökningen. Det vill säga att vi undviker att göra några 
generella uttalanden/antaganden om personer i denna ålder, utan snarare gör 
detta som en fallstudie på 3 gymnasieskolor med dess samhällsvetare som 
utgångspunkt. Vi anser, trots det låga deltagandet av intervjupersoner, att 
den information vi fick fram fungerar utmärkt som generator till en analys 
om källkritisk förmåga och att intervjuerna gett oss en bild av läget bland 
samhällsvetarna på dessa tre skolor.     
 
Med detta sagt menar vi ändå att även om elever formas och utvecklas under 
hela sin studieperiod såg vi denna åldersgrupp som den mest intressanta att 
intervjua för vårt forskningssyfte eftersom vi antog att de skulle ha ganska 
mycket erfarenhet av eget och undersökande arbete. Dessutom såg vi det 
som intressant att få kännedom om ett förhållningssätt till information hos 
en generation som praktiskt taget växt upp med IT som redskap i 
inlärningssituationer. Vi utformade en intervjumall (se Bilaga 1) med tanken 
att den kunde följas, dock inte i strikt mening. Vår ambition var den, 
eftersom de var indelade i grupper, att eleverna skulle sporra varandra i 
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diskussionen. Detta skedde till viss del. Emellertid kan vi i efterhand 
konstatera, att idealet för denna undersökning skulle ha varit att kombinera 
kvalitativa intervjuer med deltagande observationer i klassrummet, där vi 
följt eleverna i deras arbete, för att bättre kunna se orsaken till valet av en 
specifik källa. Att i efterhand erinra sig varför det ena eller andra sättet valts 
i en viss situation är inte lätt, vilket vi la märke till vid genomförandet av 
våra intervjuer. Framförallt uppvisade gruppen från årskurs 1 svårigheter i 
att tala fritt om val av källor etc. Kanske hade detta med både ålder och 
bandning att göra? Vi bandade två av de tre grupper vi intervjuade. En av 
grupperna ville inte bli bandad, i stället förde en av oss noggranna 
anteckningar medan den andre höll i utfrågning och diskussion. Det mest 
fördelaktiga hade annars, enligt vår mening, varit att spela in samtliga 
intervjuer med hänsyn till att då fånga upp mer av vad som sägs. Dessutom 
kan man bättre memorera intervjun på ett konstruktivt sätt under 
transkriberingen, vilket sedan kan användas i analysen.  
 

4.2.4 Analysmetod och bearbetning av material 
När vi under arbetets gång tänkt på hur vi skall presentera denna text som 
härstammar från en kvalitativ studie så har vi upptäckt att man, kanske 
självklart, prövar olika uppslag samtidigt och vrider och vänder på dem. Det 
ter sig som om då dessa sätts på pränt blir de mer tydliga och ”… författaren 
finner kanske skäl att modifiera sin analys så att den blir mer 
sammanhängande och logisk. Det gäller ju att förmedla intryck och tankar 
på ett sådant sätt att läsaren kan följa med.” (Svensson & Starrin 1996, s. 
229)  
 
Dessutom har vi försökt utforma vår analys på ett sätt som ger läsaren ett 
tillräckligt underlag för att göra en självständig analys av innehållet och dess 
disposition. Detta för att vi vill att läsaren skall kunna bedöma om vår 
redovisning och analys går att lita på och anses seriös (ibid., s. 229). 
Presentationen av en kvalitativ studie är, enligt Svensson och Starrin, 
beroende av dess syfte. Vi har tänkt lite i dessa banor kring vår analys. Är 
dess syfte illustrativt, förståelseinriktat eller teorigenererande? Beroende på 
dessa tre utgångspunkter kommer framställningen i skrift att ta olika form 
och ges olika tyngdpunkt (ibid. s. 230). Vi har konstaterat att vår analysart 
stämmer väl överens med den som kallas ”förståelseinriktade syften”, vilket 
syftar till iakttagelser gjorda i fältanteckningar, begrepp och innebörder i 
intervjuutskrifter etc. som grupperas successivt så att kategorier eller typer 
erhålls. Vi har i vårt arbete gjort mycket som stämmer överens med detta 
tillvägagångssätt. För övrigt bör det påpekas att vår kvalitativa studies värde 
inte ligger i att teori blir slutresultatet. Relativt få kvalitativa studier 
rapporterar utvecklade teorier enligt Svensson och Starrin (ibid., s. 230). 
Men våra slutsatser kan vara steg på vägen dit, bl. a. genom att vi 
presenterar illustrationer och försöker skapa förståelse av sammanhang och 
relevanta kategorier eller begrepp, som är lämpliga att studera vidare i 
kommande uppsatsarbeten.  
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Redovisningen av den kvalitativa studien bör spegla de problem forskaren 
upplevt under olika faser av forskningsprocessen. Det kan röra alltifrån val av 
informanter, närmandet till fältet till tolkning av insamlade data och valet 
mellan alternativa tolkningar.  (ibid. s.233) 

 
Vi tänker ta rekommendationer, som vi stött på i metodlitteraturen, om stor 
öppenhet för att andra skall kunna läsa och dra nytta av gjorda erfarenheter 
och problem på allvar och vara så tydliga som möjligt i vår analys. Vi ämnar 
föra ett så självkritiskt resonemang som möjligt i vår rapportering, vilket vi 
tror underlättar läsarens bedömning av vårt arbetes giltighet i olika 
avseenden. Våra egna reservationer framgår klart i uppsatsens olika delar. 
Ett problem som vi anser gör sig gällande är när det teoretiska innehållet ska 
balanseras med intervjucitat i våra studier. Vi jobbar utifrån ett gott råd från 
Svensson och Starrin, om att balansen mellan konkretion och abstraktion får 
avgöras från fall till fall. Författarna konstaterar också att avgörande i det 
konkreta fallet är att växelverkan mellan teoriavsnitt och citat för berättelsen 
vidare och underlättar läsarens förståelse och därmed är funktionell. Så 
funktionalitet är ledmotivet för vår analys för en lättare och bättre förståelse.   
   
Vi har valt att analysera svaren i en löpande text och reflektera över dem i 
relation till de teoretiska resonemang vi fört i uppsatsen. Då vi utarbetat 
intervjufrågor utifrån våra frågeställningar, med en viss tematisk bakgrund i 
åtanke, kommer även analysen att följa denna struktur. Vidare är det 
innehållet som är intressant för oss, det vill säga elevernas egna 
beskrivningar av hur de uppfattar situationer i 
informationssökningsprocessen.   ”Fenomenologiska och fenomenografiska 
studier är i princip deskriptiva; de avser inte att beskriva relationer mellan 
data.” (Starrin & Svensson 1994, s.176) Med detta menar vi att vår 
analysmetod grundar sig i åtkommandet av de beskrivningar vi har från våra 
informanter. En kvalitativ studie har väldigt mycket med innebördsrikedom 
att göra. De uppfattningar som beskrivs ska vara ”rika på innebörd” utan att 
behöva ställas i relation till andra data. Detta har vi tagit fasta på i vår analys 
och försökt lyfta fram det … ”som är unikt för just det specifika 
fenomenet.” (ibid. s.173)  

4.2.5 Övrigt material och litteraturgenomgång 
Vår undersökning syftar till att i huvudsak undersöka 
informationskompetensen på gymnasienivå, med stark fokusering på 
källkritik. Den dynamiska miljö vi studerat kräver en breddning även vad 
det gäller litteraturen och de teorier man kan använda sig av. Vissa titlar 
kanske känns mer självklara än andra, men de som avviker från den 
”självklara” vägen till kunskap inom vårt ämnesområde ger oss istället andra 
vinklingar och kan rentav oavsiktligt styra in oss på ”rätt” väg. Vi har 
använt oss av tidigare forskning och teoretiska resonemang som fokuserar 
på det som vi vill undersöka. Detta innebär att mycket av materialet utgörs 
av forskning inom pedagogik och informationsvetenskap. Utan att 
egentligen göra medvetna val enligt disciplin har vi helt enkelt använt oss av 
det material som hjälpt oss att svara på aktuella frågeställningar. Då vi 
befinner oss i en tvärvetenskaplig omgivning ansåg vi vårt 
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mångdimensionerade litteraturanvändande som motiverat. Dessutom ger det 
en kanske mer utvecklande och intressant aspekt av ämnet att inte enbart 
använda sig av teorier och tankar inom vår bestämda disciplin.  
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5. Analys 

Vi har valt att sammanföra redovisning av vårt empiriska material med 
analysen eftersom vi anser att det faller sig mest logiskt, då en renodlad 
redovisning av intervjuerna inte skulle vara särskilt givande. Det är först när 
intervjuerna sätts in i tolkningssammanhang som de betyder något, menar 
vi. Det tenderar att enbart bli vi författare som har nytta av en renodlad 
redovisning.  Dessutom, anser vi att en sammanflätning av resultaten med 
de teoretiska resonemangen är mest fruktbart för den röda tråden. Vi inleder 
emellertid detta kapitel med en beskrivning av skolorna. För att på så sätt ge 
läsaren en så tydlig bild som möjligt av informanternas miljöer. 

5.1 Beskrivning av skolorna  
 
Vi har valt att hålla de skolor vi arbetat med så anonyma som möjligt, precis 
som god forskningsetik föreskriver. Vi vill hålla ett allmänt perspektiv kring 
källkritik bland gymnasieungdomar. Tre skolor i Skåne valdes ut. Det är tre 
skolor med stora skillnader med tanke på elevantal och storlek. Deras sätt att 
marknadsföra sig på var så pass olika att vårt intresse väcktes med hänsyn 
till att få en så intressant utgångspunkt som möjligt i våra intervjuer. Vår 
förhoppning var att skillnaderna i den uttalade imagen på respektive skola i 
sin tur skulle resultera i varierade och intressanta svar från deras respektive 
elever. Vi valde att namnge dessa skolor efter alfabetets tre första bokstäver. 
 
Skola A är den skola som fokuserar på ett koncept som sätter IT och eleven 
i centrum för sin egen framtid och vill verka för en utbildning formad efter 
ungdomars livsstil idag. Skolan är uppbyggd som ett företag och har t.ex. 
ingen rektor utan en ”VD”, vilket kan verka förvirrande men ändå intressant 
ur ett progressivt perspektiv. Denna skola är färgad av det faktum att den 
ligger i en större ort än de två andra skolorna och det lyser på sina håll 
igenom i formuleringar kring varför man som elev skall välja just denna 
skola. Men det var intressant att stöta på denna typ av nytänkande och 
kanske se om det smittat av sig på eleverna vi intervjuade. 
 
Skola B kallar sig själv den nya tidens skola och vill också verka för en 
progressiv pedagogik. De verkar vilja sudda ut den gamla tidens skola där 
allt ter sig hierarkiskt och satsa mer på det som kan uppfattas som ett 
individutvecklande lärocenter. Dock kan konstateras att denna skola är långt 
mer traditionell än exempelvis skola A. En mötesplats där man genom 
lärande växer som människa, så ungefär beskrivs skolan på deras hemsida. 
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Gymnasiet har en uttalad vision för sina elever som kan ses som enastående 
i sammanhanget. Intentionen är att eleverna ska utvecklas till individer med 
helhetssyn och lust att lära för livet, för att de därmed ska kunna ta aktiv del 
i samhället. Man vill också ta tillvara den moderna tidens teknik och 
pedagogik i mediateket med många datorer på rad och ett modernt utseende. 
Skolan poängterar att lärarna är handplockade och de har en modern syn på 
skolan och lärande. I de flesta ämnen fungerar läraren som handledare och 
arbetar tillsammans med eleverna.  
 
På den tredje skolan, följaktligen skola C, erbjuder man sina elever en 
undervisning av hög kvalitet i moderna, fräscha, välutrustade lokaler enligt 
egen utsago. Skolan har sju program med olika inriktningar, ett stort utbud 
av kurser på det individuella valet och många främmande språk. I centrum 
står den enskilda elevens möjlighet att utforma sin egen utbildning och 
skapa sin egen framtid, säger de. Denna skola var den som utan tvekan hade 
mest resurser och flest elever vilket bidrog till en inspirerande atmosfär för 
oss i vårt arbete med intervjuerna. Genom att skolan är organiserad i 
arbetslag runt eleverna kombineras den lilla skolans närhet med den stora 
skolans resurser, enligt hemsidan. Arbetslagen arbetar med att skapa en 
helhet i utbildningen och ge eleverna de bästa förutsättningar för studier och 
trivsel. Man har dessutom tänkt på att täcka behovet av lite extra 
undervisning och uppmärksamhet med speciallärare som finns till för dem 
som behöver extra hjälp med sina studier. Dessutom prioriteras samarbete 
över ämnesgränserna och nytänkande. Elevdemokrati värderas högt, enligt 
dem själva.     
 

5.2 Elevernas källkritiska förmåga 
För att få en insikt i våra informanters källkritiska förmåga har vi i 
teoridelen redovisat vad källkritik innebär utifrån ett teoretiskt resonemang. 
Källkritik för Internet skiljer sig inte direkt i grunden, även om den är 
utvidgad, från den källkritik som tillämpats länge innan IT uppstod. När vi 
nu ställer dessa gentemot våra resultat från eleverna vi intervjuade ser vi att 
källkritik är något som appliceras på olika nivåer hos våra informanter. Det 
har inte varit vårt syfte att göra en jämförelse av eleverna utifrån 
åldersparametrar. Emellertid, kommer vi att nämna från vilken årskurs de 
olika kommentarerna härstammar eftersom vi anser det vara en intressant, 
om än inte betydande, aspekt i analysen. Vi kommer därför nedan att 
behandla hur våra informanter anser sig bedöma informationen de sökt på 
Internet inför sina fördjupningsuppgifter.  
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5.2.1 Kriterier för trovärdighet 
Vi har i avsnitt två redovisat teoretiska perspektiv utifrån vilka man kan 
förstå vad källkritik innebär och varför det är viktigt att kunna. De 
källkritiska kriterierna våra informanter generellt använde sig av vid en 
sökning var tid, beroende, äkthet och tendens. Till exempel återkom 
eleverna i åk 1 väldigt ofta till att de brukar jämföra olika sidor och därav 
dra slutsatser huruvida informationen är sann eller inte. De gör med andra 
ord en form av äkthetskontroll utan att egentligen vara medvetna om de 
teoretiska begrepp som definierar företeelsen. Att bedöma om en sida är 
sann eller falsk kan enligt Torsten Thurén (2005) vara en tvetydig process 
eftersom det inte alltid behöver vara glasklart huruvida något är sant eller 
falskt. Verklighetsbedömningar är ofta sammankopplade med värderingar 
vilket ibland kan ställa till problem i bedömningar av en sida. Våra 
intervjuer visade ingenting som tyder på att eleverna uppfattat att lärarna 
diskuterat dessa komplexa förhållanden gällande verklighetsbedömningar av 
en sida. Följande utdrag visar på hur eleverna uppfattat undervisningen 
rörande hur man kan tänka beträffande trovärdighet av en sida. 
 

Annika: Så de… har ni haft någon undervisning vad som är en bra källa och inte bra 
källa? Läraren säger ingenting om det då? 
Stina (informant): Jo vi jämförde två sidor någon gång. 
Kalle (informant): Ja det var väl i datakunskap… eller svenska? 
Emma (informant): Jo just det, det här… ja det gjorde vi. 
Stina: Så skulle vi gissa på vilken som var mest trovärdig. 
Kalle: Ja om utrotningen, de sa att utrotningen inte stämde på en sida, och… det var ju 
ganska mycket falskt… och sen så någon annan konspirationsteori om någon 
fotbollsmatch. 
Annika: Okej. 
Emma: Ja att den inte har spelats på en viss arena. 
Annika: Och vad kom ni fram till? 
Emma: alltså, den sidan som sa att den här matchen inte alls hade spelats den var väl 
inte alls trovärdig. 
Kalle: ja där var en massa länkar som inte alls stämde… 
Emma: Ja och språket var fel, alltså stavning. 
Annika: Okej. 
Emma: Det har vi lärt oss att det är ett bra sätt att avslöja om en sida är trovärdig eller 
ej. 
Kalle: Sen lärde vi oss också att det finns många människor med väldigt mycket tid. 
Ha ha ha Skratt! 

 
Här har alltså läraren, enligt eleverna, poängterat att rena stav- och språkfel 
är ett bra sätt att avslöja om en sida är falsk. Om vi relaterar detta till 
källkritik i teorin så menar vi att det finns mer sofistikerade sätt att se på 
trovärdighet av en sida. I just detta exempel tyder inget på att läraren, enligt 
eleverna, diskuterat vikten av att titta på vem som är upphovsman, vad som 
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var dennes syfte, eller när dokumentet skapades. Dessutom bör man titta på 
vilken världsbild upphovsmannen har. Och då är vi tillbaka i den komplexa 
frågan om värderingar, som ju bör vara en viktig faktor att behandla anser 
vi. Sedan kan eleverna ha uppfattat undervisningen annorlunda än läraren, 
vilket vi reserverar oss för. Informanterna från åk. 2 tycktes ha en något mer 
utvecklad syn på det här med att titta på om källan är tendentiös, 
upphovsman etc.  
 

Morgan: Vi har haft en del snack i klassen med läraren kring källkritik och att det är 
viktigt att se om hemsidan är aktuell och uppdateras ofta eller är en ”död” länk så att 
säga. Men annars går jag mest på känsla och om det ser ”seriöst” ut. Men sen brukar 
jag kolla med bibliotekarien om det är en bra hemsida som är oberoende osv. 
 
Lisa: Det är inte alltid jag tänker på det men när jag gör det så brukar jag kolla vem 
som har skrivit texten på en sida. Det står längst ner, om det kommer från en tidning 
eller författare. Ofta när man läser något som man redan vet så kan man ju vara säker 
på att det stämmer annars vet jag inte riktigt hur man kan kolla om det är sant eller inte 
vad som står. 

 
Pelle: Jag brukar jämföra olika sidor för att se så saker och ting stämmer. Ibland kollar 
jag även upp saker i lexikon, på så sätt får man reda på att det inte är ren buffel och 
båg som står på en sida.  

 
Tidsaspekten påverkar exempelvis hur Morgan från åk 2 bedömer en källa. 
Men han betonar även att han mest går på känsla, vilket ju inte behöver vara 
negativt i sig. Vi har sett hur Lipman (1991) poängterar att kritiskt tänkande 
på ett djupare plan involverar kreativt tänkande vilket implicerar just känslor 
och värderingar.  Lisa utgår från upphovsman och känner sig trygg om hon 
känner till vem som publicerat sidan men vet inte riktigt hur man ska gå 
vidare om man inte känner till författaren. 
 
Eleverna från åk 3 hade också svårt för att svara på hur de ska bedöma en 
sida. De nämner begreppet seriös och verkar mest utgå från känslan 
huruvida den ser riktig ut. Dessutom använder de sig mycket av de redan 
vedertagna källorna som Wikipedia och NE.   
 

Anders: Man kollar vissa sidor men vissa andra har man ju redan koll på vilka det är 
och vem som står bakom dom… man sitter ju och googlar först och ser där vilka sidor 
som kommer upp och hur seriösa de är… Wikipedia är ju en bra sida men man vet ju 
att man skall vara lite på sin vakt..men är det någon som skrivit nåt felaktigt brukar 
andra gå in snabbt och ändra informationen i fråga. Men hittar du nåt på en sida som 
mimers brunn så är det ju bara att stänga ner direkt… sen har vi inloggning till NE.se 
(Nationalencyklopedin) antingen hemifrån eller i skolan… men där orkar man inte 
vara inne… sidan e ganska krånglig. 
 
Nora: Ja man vet lite grann själv vad som är lämpligt. 
  

Begreppet seriös återkommer kontinuerligt under alla intervjuer. Och 
ovanstående citat vittnar om hur eleverna applicerar sin medvetenhet om 
huruvida informationen på en Internetsida stämmer eller inte. Eleverna 
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uppvisar dock också en stor osäkerhet inför bedömningen av detta. Hur man 
kan se om en sida är bra eller dålig, vilket vi ska se nedan. 

5.2.2 Att förhålla sig kritisk 
Syftet med att förhålla sig kritisk till informationen man söker på Internet är, 
som vi ser det och som tidigare påpekats i teoridelen, att självständigt kunna 
värdera informationen för att senare kunna sätta in den i ett 
kunskapssammanhang. Det handlar om, hävdar Enochsson (2001), att 
eleverna behöver beredskap för att kunna hantera många olika 
informationssituationer. Eleverna behöver inte bara kunna söka information 
inför en viss uppgift, utan även utveckla ett kreativt förhållningssätt till det 
stora informationsflöde de möter. Detta är något vi hade i tankarna när vi 
intervjuade informanterna och ville undersöka hur djupgående elevernas 
kritiska tänkande var.  
 
En del av våra intervjupersoner har blivit undervisade under en 
förhållandevis lång period i källkritik. Detta till trots, som vi tolkar det, är 
det ett relativt outvecklat kunskapsområde i de skolor vi besökt. Eleverna 
uttryckte i intervjuerna att vissa lärare möjligtvis själva var relativt dåligt 
insatta i sitt förhållande till Internet, och därför valde att inte inkludera detta 
i sin undervisning kring källkritik. Eleverna från årskurs 3 svarar nedan på 
frågan kring huruvida kursen i källkritik fört med sig, att man som elev 
tillämpar sin kunskap, när information sökes: 
 

Anders: Nä. 
 
Nora: Inte just i hur vi sökte, men man kanske lärde sig att vara lite mer kritisk till 
uppgifter i böcker och så… eller? Jag vet inte… vad lärde vi oss egentligen? 

 
Här kan vi alltså se, utifrån Eklöfs modell (2003), att det är olika faktorer 
som påverkar elevernas sätt att ta till sig ett källkritiskt förhållningssätt. 
Tidigare kunskap hos eleven spelar roll, liksom interaktionen mellan lärare 
och elev gör det. Lärarens kompetens i källkritik och i synnerhet i tekniken 
är uppenbart mycket betydelsefull för hur undervisningen i källkritik bedrivs 
i skolan, vilket också citatet nedan kan bekräfta:   
 

Anders: Läraren var inte så hemma på datorer så det var inget om att vara kritisk till 
Internet… det enda han sa var ”här e sökrutan och här skriver man i www…” helt 
löjligt (skratt) 

 
Som vi pekat på ovan har de elever vi intervjuade blivit varse hur 
tendentiösa källor ser ut. Till exempel i ett fall med hemsidan Levande 
Historia där eleverna fick se den autentiska och den falska. Detta var 
speciellt intressant eftersom skillnaderna dem emellan inte var slående, men 
vid en närmare granskning var den ena publicerad av en grupp med 
nazistiska tendenser. Eleverna, som i detta fall kom från åk.3, uppvisade en 
viss osäkerhet inför hur man ska kunna avslöja en sida. Att bedöma om en 
sida är bra eller dålig är ingen lätt uppgift anser de.  
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Nora: Ja men den där fejkade sidan var ju jättesnygg och inbjudande… men den var ju 
skriven av nazister… det var läskigt. Där hade man kunnat bli lurad… det är nog 
viktigt att man har förkunskaper inom ämnet för att kunna avgöra om sidan är bra eller 
dålig. 

 
Bristen här, som vi tolkar det, ligger i att eleverna inte verkar ha fått 
reflektera själva över sådana begrepp som ”kunskapssyn som tendens” och 
”källans förutsättningar och egenskaper”. Det skulle, som vi ser det, vara ett 
ypperligt tillfälle att på en mer avancerad nivå tala om hur information som 
publiceras är färgad av rådande normer och värderingar. Detta såg vi inget 
tecken på just i detta fall. Det är möjligt att eleverna har kunskapen 
någonstans i bakhuvudet, men i intervjuerna framgick det inte.  
 
Ett annat exempel på hur läraren diskuterat tendentiösa sidor hittar vi hos 
eleverna från åk. 2 när de svarar på frågan om läraren sagt något om 
huruvida man kan lita på informationen från Internet: 
 

Lisa: Vår lärare har visat oss sidor från Iran och sagt att man inte kan lita på det som 
står där.  
 
Annika: Menade hon att den var politiskt vinklad? 
 
Lisa: Ja, att man inte ska tro på vad som står där. Jag brukar fråga läraren om jag är 
osäker på en sida, säger hon/han om man ska tro på det eller inte. 

 
Här ser vi hur Lisa har lärt sig att man inte kan tro på allt som står på 
Internet. Hon har fått lära sig att värdera källan utifrån en viss världsbild, 
men om hon är osäker på huruvida en sida är trovärdig eller inte så förlitar 
hon sig till sin lärares auktoritet. Detta menar vi gagnar inte ett självständigt 
tänkande på ett sätt som kritiskt tänkande kräver. Att vara 
informationskompetent handlar, som vi tidigare sett i teoridelen, väldigt 
mycket om att kunna handskas med diverse 
”informationshanteringssituationer”. Som bland annat Kuhlthau (2006) har 
påpekat, att vara informationskompetent innebär att utveckla färdigheter för 
att lyckas i en dynamisk miljö med ständiga förändringar. I ovanstående fall 
skulle, menar vi, det vara ett utmärkt tillfälle för en djupgående diskussion 
om hur världsbilder färgar verkligheten. Som Leth och Thurén (2000) 
poängterar är just mångfalden av perspektiv något att dra nytta av i 
informationshämtningen från Internet. Det ger en oändlig mängd fler 
möjligheter till en mångdimensionerad verklighetsbild. Tyvärr såg vi inga 
tecken på att inte heller denna elev engagerats att tänka utifrån ett sådant 
mer filosofiskt perspektiv. 
 
Här ser vi tydliga tecken på, i likhet med vad Eklöf (2003) erfor i sin 
undersökning, att medvetenheten om att man måste förhålla sig reserverad 
inför en Internetsida finns, däremot är den inte särskilt utvecklad. Detta 
framgick klart och tydligt även då en av grupperna diskuterade hur de valde 
informationskälla inför en uppgift som handlade om att ta reda på mer fakta 
om sitt namn:  
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Stina: Alltså, vi jämförde informationen på de olika sidorna, om de var lika. Då var 
det mer trovärdigt. Det var det han ville att vi skulle göra också. 

 
Eleverna visste att det var viktigt att undersöka om sidan var trovärdig men 
de kunde inte precisera exakt hur de bedömde den utan verkade gå mer på 
känslan om den såg trovärdig ut. Så här resonerade två av eleverna i 
gruppen från åk 1. 
 

Emma: Ja men den såg ut som, eller … en hemsida fick jag liksom känslan av att den 
funnits länge… 
 
Kalle: Ja den var ganska legitim liksom… man fick en känsla av auktoritet, att det inte 
var ett spel för gallerierna. 
 

Känslan av auktoritet är en viktig återkommande faktor, menar vi. Men 
djupare än så verkar exempelvis inte eleverna från åk 1, gå. Gruppen, som vi 
intervjuade, från åk. 2 uppvisade en något bättre utvecklad insikt om hur 
man bedriver källkritik: 
 

Morgan: Vi har haft en del snack i klassen med läraren kring källkritik och att det är 
viktigt att se om hemsidan är aktuell och uppdateras ofta eller är en ”död” länk så att 
säga. Men annars går jag mest på känsla och om det ser ”seriöst” ut. Men sen brukar 
jag kolla med bibliotekarien om det är en bra hemsida som är oberoende osv. 

 
Vetskapen finns följaktligen där, i detta fall att kunskapen om tid påverkar 
en hemsidas trovärdighet. Det förefaller dock, vilket nämnts tidigare, som 
om de går mest på känsla: 
 

Nora: … man vet lite grann själv vad som är lämpligt 
 
Vi skulle kunna sammanfatta detta avsnitt med att påstå att det var oerhört 
svårt för oss att få igång någon djupgående diskussion med våra informanter 
om varför de handlar som de gör när de väljer ut sidor ur en länksamling. 
Detta kan naturligtvis bero på en del olika omständigheter, vilket vi 
diskuterat ovan. Kunskaperna om vad det innebär att vara källkritisk är 
svaga bland de elever vi intervjuat. Nedan ska vi titta närmre på möjliga 
orsaker till detta fenomen, som vi fann i vår undersökning. Vi kommer 
dessutom i den avslutande diskussionen att återkomma till andra påverkande 
faktorer som exempelvis den metod vi valde för intervjuerna.  

5.2.3 Faktorer som påverkar 
Att diskutera elevernas källkritiska förmåga på ett generellt plan utifrån vår 
empiriska studie är naturligtvis problematiskt eftersom underlaget var litet. 
Emellertid, vilket påpekats ovan, uppvisade de elever vi intervjuade, ganska 
svag förståelse för tillämpad källkritik. Eklöf menar, som tidigare nämnts, 
att det faktiskt finns en utbredd kännedom om källkritik bland de elever han 
undersökt, framförallt i förhållande till vad lärare och andra pedagoger har 
en föreställning om. Emellertid, anser han, i likhet med vad våra resultat 
tyder på, att det inte finns någon djupare insikt om vad tillämpad källkritik 
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innebär. Till exempel såg vi bland de elever vi intervjuade från åk. 1, att 
uppfattningen om källkritik mest handlade om huruvida man kopierade text 
eller inte. Som en av eleverna uttryckte det: 
 

Emma: Alltså det har ju kommit upp att det finns de som kopierat av texter. Och det 
är väl det de har anmärkt på. 

 
Det finns med andra ord en viss skepsis bland eleverna, som vi tolkade det, 
att en lärare varken har tid eller ork att kolla alla källor som använts. Därför 
tycktes det som om eleverna själva inte kände att de behövde lägga ner 
särskilt mycket tid på att bedöma källorna. Trots detta gör de naturligtvis en 
bedömning när de besöker en sida, men inte på det sätt som hjälper dem till 
kritiskt, självständigt tänkande.  
 

Morgan: Vår lärare har sagt att det är viktigt med Internet att man försöker urskilja 
om det finns några politiska tendenser/inriktningar och att det finns många 
webbmasters som försöker påverka innehållet efter sin egen åsikt… men det är ganska 
svårt att kolla upp ALLT. Vår lärare e ofta så upptagen också så ibland hinner man 
inte fråga om en del länkar man hittat… man e ofta ganska stressad inför sin deadline. 

 
 
Detta kan kopplas till frågan om vad det är som driver eleverna i deras 
arbete. Eleven påstår här att stressen över att inte hinna bli klar i tid styr 
ganska mycket hur han hanterar problem som har med källkritik att göra. 
Enligt vår tolkning fanns det tecken på att djupinriktad inlärning inte 
tillämpas på ett optimalt sätt i de skolor vi besökte. Fördjupningsuppgifter 
är, som vi ser det, de perfekta tillfällen då inlärning kan ske på ett mer 
engagerat, djupgående sätt som gagnar just djupinriktad inlärning. Här ser vi 
hur den yttre motivationen, som Svedberg tar upp, är relativt styrande. 
Eleven är rädd för att misslyckas vilket riskerar s.k. reproducerad kunskap 
(Svedberg 2001).  
 
Som vi poängterat i teorin, när informationen sätts i ett sammanhang och 
känns meningsfull, kan den införlivas som reell kunskap. Informationen 
kring källkritik måste följaktligen kännas meningsfull. Men viktigast av allt 
torde vara att undervisa eleverna att sätta informationen i ett sammanhang. 
Utifrån ett teoretiskt perspektiv handlar detta om att fokusera mer på 
djupinriktad inlärning, där den inre motivationen blir mer dominerande 
(ibid.). Vi såg dock i våra intervjuer tecken på att mycket energi läggs på så 
kallad ytinriktad inlärning: 
 

Kalle: Men alltså, när jag skriver ett prov så tänker jag mer på vad läraren har sagt. 
 
Jacob: Är du inte källkritisk till din lärare? 
 
Kalle: Där har du ett klart nä. Om säger något… om hon har en fråga liksom, ska jag 
sitta där och skriva, när jag inte tror det stämmer det du har skrivit här liksom… Det 
kommer jag få Mvg på.  Jag tror inte det! 
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Vi nämnde tidigare i vårt arbete om de olika roller som lärare och 
skolbibliotekarier har i förhållande till hur effektivt elevens arbete blir. Som 
en parantes kan vi i vår studie konstatera, att eleven är mer beroende av 
lärarens kompetens än av skolbibliotekariens. Eleverna förefaller veta hur 
man är som källkritisk, men däremot förefaller de inte förstå hur källkritik 
skall implementeras i det egna arbetet. Eleverna vi intervjuat verkar också 
ha en ganska klar bild av hur man skall vara som kompetent, källkritisk 
lärare. I diskussionen med gruppen från årskurs 3 angående läraren 
respektive bibliotekarien som resurs för hur de bedömer källor menar en 
elev:  
 

Nora: Man går gärna till läraren istället… och om det är en bra lärare så har de redan 
kollat på mediateket och pratat med bibliotekarien och förberett sig på vad som kan 
tänkas komma för frågor från oss osv. Daniel vår samhällslärare har ju en jäkla koll på 
vilka sidor på Internet man kan kolla på och vad som e bra och dålig information. 
 

För eleven känns det tryggt att ha en lärare som kan säga huruvida en sida 
stämmer eller inte. Elevens engagemang inför ett arbete påverkas således av 
en rad faktorer. Att vilja ha bra betyg är en stark drivkraft, vilket verkar vara 
fallet med Kalle. Därmed är det lätt att fokusera på att lära sig vad läraren 
vill att man ska kunna utan att sätta det i ett större sammanhang. Återigen, 
här finns det risk för vad vi i teorin kallar reproducerad kunskap, vilket 
förvisso kan resultera i bra betyg, men likväl inte ge samma förutsättningar 
för utveckling av ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Här ser vi 
hur yttre strukturer har inflytande på hur eleven förhåller sig till en 
inlärningssituation. Att ha ett belöningssystem som betygsättning innebär en 
risk för att elever fokuserar på ytinriktad inlärning, vilket i förlängningen 
kan försvåra självständigt, kritiskt tänkande.  Som vi pekat på ovan finns det 
även andra faktorer som påverkar eleverna i deras fördjupningsarbeten. Som 
Eklöf (2003) visar har den tekniska kunskapen en inverkan på hur eleven 
använder sig av informationen från Internet. Eftersom vi inte gjorde 
observationer kunde vi tyvärr inte få ett ingående perspektiv på den 
aspekten, vilket hade varit önskvärt. Klasskamrater har också ett stort 
inflytande när det gäller val av ämne att skriva om och som feedback på 
arbetet:  
 

Anders: Man pratar runt och ser vad ens kamrater ska skriva om och försöker ringa in 
vad man själv är intresserad att fördjupa sig inom… 
 
Nora: Det första jag gör är att jag går in på Internet och kollar. 
 
Anders: Man letar efter ämnen och infallsvinklar… kanske surfar in på ’DN Idag’. 

 
Naturligtvis har den övergripande pedagogiken och läraren stor inverkan på 
hur eleverna agerar i sina fördjupningsarbeten när de söker information på 
Internet. I Eklöfs modell kan vi se hur han påpekar att uppgiftens 
konstruktion påverkar resultatet i elevers arbete med källkritik. Men det 
beror även på elevens inställning, vilket ovanstående citat vittnar om. I stort 
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sammanfattar detta stycke 5.1.3 som har fokuserat på vilka faktorer som 
inverkar på elevens källkritiska förmåga.   

5.3 Elevernas informationskompetens och 
kunskapsutveckling  
En annan ambition med detta uppsatsarbete har varit att försöka förstå 
processen, utifrån vilken eleven bygger sin personliga kunskapsbas. I detta 
ingår källkritisk förmåga som en del. Nedan vill vi försöka analysera 
elevernas nivå av informationskompetens utifrån de resultat vi redovisat 
ovan, vilka visar våra informanters källkritiska förmåga, baserat på de 
intervjuer vi gjort.   
 
Gymnasielevers kompetens inom området Internet är förhållandevis hög 
utan skolans ”hjälp”, har vi erfarit genom våra intervjuer. Man kan 
möjligtvis ställa sig frågan, hur förbättras deras IT-kunskaper i en positiv 
och betydelsefull kunskapsutveckling. Alltså i en sådan riktning att deras 
kunskaper inom IT motsvarar den kompetensnivå som förväntas på 
vidarestudier efter gymnasiet. IT i skolan som fungerar väl innebär enligt 
Monika Nilsson, som vi tidigare konstaterat, att den är fokuserad på eleven, 
meningsfull och ändamålsenlig, innebär ansvar och ett flexibelt och kreativt 
användande av resurserna. IT som fungerar på detta vis ger eleven en chans 
att nå utanför klassrummets väggar på ett lärorikt och utvecklande sätt. 
Lärarens roll är också något som förändras hela tiden i takt med att eleverna 
får mer och mer fria händer. Det har vi också fått indikationer på genom 
elevernas svar i våra intervjuer. Elevernas krav på en lärare idag är 
exempelvis inte de samma som för bara tio år sedan. Till stor del kan detta 
vara beroende av den mångfald av nya hjälpmedel som tillkommit inom 
informationssökningen. Detta kräver en kontinuitet när man analyserar hur 
den pedagogiska rollen ska gripas an och ser till att ”alla” följer med i 
undervisningen och fritt arbetar med exempelvis fördjupningsuppgifter. 
Under diskussionen med gruppen från årskurs 3 kom vi in på vad den 
enskilde läraren betyder för hur väl man lyckas i sina fördjupningsuppgifter 
och här visar det sig att detta har stor betydelse. En kommentarer 
exemplifierar detta: 
 

Nora: Det beror på vilken lärare det är, vissa kan ingenting om Internet och hur man 
skall bedöma sidorna där… men bibliotekarien? Hallå? (Skratt) 

 
 
Kunskapsutvecklingen hos en individ beror ergo på kontexten utifrån vilken 
den uppstår. Enligt de teoretiska resonemang vi fört ovan underlättar ett 
personligt engagemang inlärningen hos en elev. En person tar till sig 
information för ett testa och tolka den i förhållande till tidigare kunskap 
Först efter det kan man tala om djupt förankrad kunskapsutveckling. 
(Madsén 1998). Motivationen här är A och O. Som vi visat måste det finnas 
en inre motivation för att en elev ska kunna utveckla ett kritiskt tänkande. 
Emellertid, som citaten ovan tydliggör, har yttre faktorer som lärare och 
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bibliotekarier en inverkan på elevens motivationsnivå. För övrigt, framhåller 
flertalet elever att egen kontroll och möjlighet till personliga val höjer 
motivationen. Nedan talar en elev om de arbeten där man själv får välja fritt 
inom ett ämne, detta gäller exempelvis historia eller religion: 
 

Morgan: Såna arbeten brukar vara roligare än att göra skriftliga prov. Man lär sig 
definitivt mer och kunskaperna sjunker in på ett helt annat sätt. Man är mer i kontroll 
själv liksom. Mycket bättre för mig i alla fall.  

 
Här påstår informanten att kunskapen sjunker in på ett helt annat sätt, vilket 
man kan förmoda betyder att han får ut mer av informationen/kunskapen i 
form av djupinriktad inlärning. En annan elev redogör för att när uppgiften 
kan knytas till det egna intresset finns en annan typ av engagemang: 
  

Pelle: Jag släktforskade en gång i en fördjupningsuppgift för att se vad jag kunde hitta 
om min familj. 

 
Pelle: Det var jätteintressant att själv få välja vad man skulle fördjupa sig i. Jag hittade 
en massa intressant information, bland annat att det på 1700-talet föddes ett syskonpar 
med exakt samma ålderskillnad och namn som jag och min syster. 

 
Våra intervjuer vittnar om att en stor drivkraft i inlärningsprocessen är 
personligt engagemang och intresse. Flertalet av de elever som vi 
intervjuade menade att det är mycket roligare och mer lärorikt att själv få 
välja vad man ska undersöka. Dessutom, menade flertalet att mycket också 
är avhängigt av lärarens engagemang och intresse. Som en flicka från 
årskurs 1 menade: 
 

Emma: Alltså, det beror helt på läraren. Det finns vissa lärare som är liksom helt 
döda, dom pratar på samma sätt och liksom så här… hela tiden. Men vår historielärare 
hon har verkligen liksom så… jättemycket energi så hon kan man lyssna på utan att 
tröttna. Men finns de ju dem som man somnar på efter 20 minuter. 

 
Här kan vi se, som vi visat ovan, att det finns många faktorer som påverkar 
inlärningsprocessen. En del utgörs av den inre motivation och stimulans 
som beror på personlig koppling hos eleven. En annan del är den som har att 
göra med de yttre faktorerna. Lärarens engagemang är som sagt en 
betydande faktor i elevers inlärning. En elev från årskurs 3 hade ytterligare 
en annan infallsvinkel. Denna hade att göra med upplägget av pedagogiken. 
På frågan huruvida de tyckte det var intressant och om de ansåg att de lärde 
sig mycket av självständigt fördjupningsarbete svarade han:  
 

Anders: Det kan vara intressant, men man kan också ta till sig för mycket och då blir 
det bara ”flopp” av det. 

 
Här visar eleven på tecken av att drabbas av ”information overload”, eller 
s.k. förvirring inför mängden av information han måste sålla bland. Det är 
följaktligen inte enbart positivt för vare sig inlärningen eller 
informationskompetensen att låta elever ägna sig åt självständigt 
fördjupningsarbete. 
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För att en elev ska bli informationskompetent krävs, som vi tidigare sett, att 
inlärningen sker på ett djupgående sätt. Det vill säga att eleven tar till sig 
informationen på ett kritiskt granskande sätt för att sedermera kunna göra 
egna självständiga reflektioner kring den. Utifrån de intervjuer vi gjorde, 
verkar det som eleverna anser att lärarna inte lägger ner tillräckligt mycket 
tid och energi på att lära ut ett reflekterande förhållningssätt. Vi finner inte 
att situationen kan förklaras bättre, och förmodligen är det inte motivationen 
att skaffa sig god informationskompetens som saknas bland de intervjuade 
eleverna. Tvärtom, det är snarare fråga om hur man skall få eleverna att 
förstå vad ett källkritiskt förhållningssätt innebär och varför det är viktigt. 
Eleverna vi intervjuat vet mycket väl vad kunskap är när de ges möjlighet 
till eftertanke, de har en uppfattning om vad kunskap är och därför förstår de 
förmodligen innebörden av korrekt information. 
 
När vi ställer frågan om skillnaden mellan information och kunskap visar 
det sig vara en mycket svår fråga att svara på för de flesta av de elever vi 
intervjuade:  
 

(Lång Paus) 
Nora: Ja… eller asså… 

 
Anders: Kunskap är något man bildar… 

 
Nora: Informationen blir ju till kunskap. 

 
Anders: Jag fick informationen om mellanöstern, men nu är den min kunskap 
eftersom jag vet mer (skratt) 

 
Nora: (skratt) fast kanske är det ingen skillnad… den som ger en information har ju 
kunskapen också… så han eller hon har kunskapen sen blir det information mellan oss 
och sen kunskap igen hos mig… men om det blir kunskap kanske är beroende av en 
själv också… utifrån ens eget perspektiv. Informationen skall vara mer objektiv. Fast 
jag vet inte riktigt… 

 
Anders: Svår fråga… 

 
Ovanstående citat kommer från elever i årskurs 3, och visar på 
problematiken kring att utveckla ett kritiskt, reflekterande förhållningssätt 
till informationen på Internet. Information är objektiv säger en informant 
först men blir sedan osäker på vad hon egentligen tycker. Detta kan, som vi 
tolkar det, hänga ihop med att eleverna inte fått träna sig tillräckligt i 
självständigt tänkande. Självständigt arbete hör, som vi tidigare förklarat, 
till vanligheten på gymnasiet i dag. Detta innebär inte att självständigt 
tänkande utvecklas automatiskt, vilket i sin tur innebär att inte heller 
källkritisk granskning uppstår utan betydande hjälp utifrån. Och då är vi 
tillbaka i diskussionen om vad som påverkar eleverna till att utvecklas till 
informationskompetenta kunskapsbyggare. Det är som sagt en mängd 
faktorer som influerar en persons informationskompetens. 
Informationskompetens innefattar viktiga aspekter som analys och 
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reflektion, så som vi uppfattat det. Begrepp som likafullt är betydelsefulla 
för utvecklingen av en personlig kunskapsbas. Andra områden som inverkar 
är hantering av tekniken och den etiska behandlingen av informationen. 
Med detta perspektiv i beaktande tolkar vi våra informanter som att de 
befinner sig någonstans i denna process av att bli informationskompetenta, 
vari kritiskt tänkande utgör en essentiell aspekt. Därför krävs det, som vi 
tolkar det, att just analys- och reflektionsfärdigheterna utvecklas. Och hur 
detta ska uppnås kan vara ett intressant område för vidare studier. Som 
många författare påpekat vet man inte riktigt på vilket sätt ungdomar tar till 
sig kritiskt tänkande på bästa sätt. Ska det fortsätta att vara beroende av 
innehåll, eller bör det vara mer gränsöverskridande? 
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6. Avslutande Diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att sätta fokus på informationskompetensens 
vikt i dagens IKT samhälle. Vår valda inriktning inom detta omfattande 
område har varit att hitta gymnasieelevers källkritiska förmåga i IT-
sammanhang. Detta för att få en bättre förståelse för hur inlärningen går till 
och i förlängningen hur eleverna utvecklas till informationskompetenta 
individer. Vi inser att det begränsade antalet deltagare i undersökningen 
behöver suppleras betydligt inför mera långtgående slutsatser. Vi tror att det 
insamlade intervjumaterialet kan ge anledning till supplerande 
frågeställningar inom ramen för en mer omfattande studie av 
gymnasieelevers förmåga att förhålla sig källkritiskt till IT-baserad 
informations- och kunskapsinhämtning. Våra resultat visar att det finns en 
tydlig medvetenhet om att gymnasieelever bör förhålla sig skeptiska till 
material på Internet. Samtidigt finns det stora brister i de intervjuade 
elevernas förmåga att kritiskt värdera och bedöma källorna de använder sig 
av på Internet. Detta särskilt i kopplingen till källkritik i teorin, där 
förmågan att kunna skilja fakta från spekulationer i sin mest grundläggande 
form särskilt framhålls. Teorin om källkritik har utvecklats ur ämnet 
historia. Således skulle historie- och religionslektionerna vara en förebild 
och lära ut användningen av källkritik inom andra utbildningsområden. 
Beträffande beskrivningen av elevernas önskemål om att vilja söka de källor 
som bäst förmedlar sanningen om verkligheten, fanns det en utpräglad 
uppfattning om att kunskap är något som utvinns ur information.  Vad man 
emellertid inte riktigt insåg var att det är av stor vikt vilka källor man 
använder sig av vid beskrivningen av ett händelseförlopp över tid eller inom 
ett kunskapsområde. 
  
Källkritik handlar i mångt och mycket om att kunna förädla information till 
kunskap, vilket vi tog upp när vi definierade termen, alltså en högst 
användbar ingrediens när man skriver egna texter om ett ämne. Eleverna i 
undersökningen tycks medvetna om den process i vilken det ingår att kunna 
tolka, kritiskt granska, jämföra, värdera och strukturera information som 
inhämtas mestadels på Internet. Och eftersom läroplanen föreskriver ett 
arbetssätt där elevens egen uppsökande förmåga är central blir källkritisk 
förmåga en oerhörd viktig ingrediens i vad som anses som 
informationskompetens. Vi kunde samtidigt, med utgångspunkt i vår 
undersökning, förstå att för erhållandet av bra resultat i källkritisk förmåga 
bör eleverna vara motiverade att gå på djupet med sin förädling av 
information till kunskap (Enochsson 2001). Det finns en del adekvata 
pedagogiska metoder för undersökning av detta. Ett av tillvägagångssätten 
är att utvärdera och omstrukturera, efter att man frågat eleverna hur de bäst 
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lär sig färdigheter i källkritik. Det var denna metod vi använde oss av i 
enlighet med kvalitativ metodlitteratur (Svensson & Starrin 1996).  
 
Internet erbjuder mängder av information, både bra, mindre bra och dålig.  
För eleven handlar det om att lära sig skilja relevant information från brus. 
Det rör sig här om att ytterligare undersöka, belysa och förstå hur eleverna 
bearbetar sin information för att därigenom utveckla ett källkritiskt 
tänkande, menar vi. 
 
Lipman (1991) menar att kritiskt tänkande egentligen är en del av det som 
kallas ”higher-order thinking” vilket omfattar dels den logiska delen, som är 
kritiskt analyserande, och dels det kreativa tänkandet där känslor och 
värderingar är ett återkommande tema. Slutligen det komplexa tänkandet 
som inriktar sig mer på själva lösningen av det ställda problemet. Utifrån 
detta perspektiv handlar källkritisk förmåga inte enbart om att lära sig 
analysera innehållet i en text, utan även om att förmågan till en kreativ 
bedömning är minst lika viktig. Det är värdefullt att eleverna utvecklar ett 
kritiskt reflekterande förhållningssätt eftersom det hjälper individen att 
betrakta världen från olika synvinklar. Kreativt kritiskt tänkande breddar 
elevens förhållningssätt. Det handlar här om att utveckla en förmåga att 
hantera olika situationer. Med vissa undantag uppvisade de elever vi 
intervjuade inte tydligt denna handlingsberedskap för nya situationer. Man 
måste med andra ord lägga stor vikt vid förmågan att anpassa sig till nya 
situationer i dagens informationssamhälle med dess snabba förändringstakt 
och informationsflöde.  
 
I vår uppsats har vi i samband med kritiskt tänkande, även diskuterat 
kunskapsutveckling och motivation, och vi menar att denna faktor är 
betydelsefull att reflektera över eftersom hela inlärningssituationen är 
beroende av just denna. För att kunna utvecklas till informationskompetenta 
individer, som på ett djupare plan kan bedöma information, bör det, som vi 
ser det, finnas inre drivkrafter och en stark personlig motivation hos eleven.  
 
 
I denna väl avgränsade studie har vi bland annat undersökt nio elevers 
källkritiska förmåga. Vi fann genom gruppintervjuer att deras kunskaper i 
källkritik, i förhållande till källkritik i teorin, är relativt svaga. Även om 
sådana traditionella kriterier som tid, beroende, äkthet och tendens ändå 
appliceras går eleverna inte på djupet med att kritiskt granska de webbsidor 
de använder sig av i sina fördjupningsuppgifter. Vi har dessutom pekat på 
att andra kriterier, mer specifika för Internet, som världsbild, trovärdighet, 
källans förutsättningar och egenskaper, inte heller utnyttjas i någon större 
utsträckning av vare sig elever eller lärare, enligt de elever vi intervjuade. 
För att kunna utveckla ett kritiskt granskande förhållningssätt till de källor 
man finner via Internet är det viktigt att begrunda vem som är upphov till 
källan, var, när, och hur den kom till och vad som var publicistens syfte. 
Detta var våra informanter medvetna om i de intervjuer vi gjorde, däremot 
hade de mindre kännedom om hur man går vidare när ett problem uppstår i 
utforskandet av trovärdigheten till källan. Att jämföra sidor var det kriterium 
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som användes mest flitigt. Många informanter utgick även från sin egen 
känsla om huruvida sidan såg seriös ut utan att för den skull kunna precisera 
vad som gav upphov till denna uppfattning. En elev från åk.2 påpekade 
förvisso att enligt honom handlade det om huruvida det var lätt att hitta på 
sidan, om det fanns en sökruta osv. Genom våra samtal med eleverna 
upptäckte vi att de ofta har ett stort kunnande med hänsyn till utbudet på 
nätet och de vet i många fall var de skall vända sig för att ”få reda på saker”. 
De söker således fakta till sina fördjupningsuppgifter på webbsidor som ser 
förtroendeingivande ut och som har ett tillfredsställande gränssnitt.  
 
 
Vad är det då som påverkar de deltagande elevernas förmåga? Vi 
presenterade i uppsatsen Eklöfs (2003) modell över vad som påverkar 
förutsättningarna för att en elev ska kunna utveckla ett källkritiskt 
förhållningssätt i sina fördjupningsuppgifter. Därifrån har vi kunnat dra 
vissa paralleller till vårt eget material, bland annat att det har med 
interaktionen mellan lärare och elever att göra. Våra informanter ansåg 
också att det har med uppgiften att göra. Den slutsats vi kan dra är att 
majoriteten av eleverna tyckte det gav mest att få ett friare utrymme för 
egna val, vilket i teorin främjar ett kritiskt förhållningssätt. Detta tycke vi 
var märkbart i de intervjuer vi gjorde. Att ha en lärare som föreläser på ett 
traditionellt sätt vid katedern var inte särskilt populärt och fick en del av de 
elever vi intervjuade att ”stänga av”. Om elever ska utveckla en kritiskt 
granskande förmåga bör pedagogiken läggas upp på ett sätt som främjar 
detta. Liksom Eklöf (2003) fann i sin undersökning är det även beroende av 
skolans kultur, hur pass väl detta utvecklas hos eleverna. Här kommer vi in 
på det som vi tidigare diskuterat i teoridelen angående djup- respektive 
ytinriktad inlärning.   
 
Hittills har vi diskuterat hur källkritiska elever förhåller sig i sina 
fördjupningsuppgifter och vad som påverkar detta. Poängen med att 
analysera nio gymnasieelevers källkritiska förmåga har varit att placera 
detta i ett bredare sammanhang kopplat till informationskompetens och 
kunskapsutveckling. Att vara kritiskt reflekterande är viktigt i dagens 
samhälle eftersom informationsflödet är stort och snabbt skiftande. 
Framförallt är det av betydelse i skolarbetet då det är meningen att 
informationen som används helst ska lägga en mer djupgående 
kunskapsgrund. Det är följaktligen väsentligt att kunna ta till sig 
informationen på ett sådant sätt att kunskap uppstår i dess kölvatten.  
 
Vi har bland våra informanter tyckt oss se att källkritik i vissa fall inte 
prioriteras av eleverna när de utför sina självständiga arbeten. I vår analys 
har vi uppfattat det som om den kunskap de besitter inte räcker tillräckligt 
långt för att de ska kunna bedriva djupare källkritiska analyser av 
informationen de använder sig av. Man kan snarare tala om den tidigare 
medvetenheten och att eleverna känner till källkritik och vad som menas 
med det. Informationen som inhämtas tjänar syftet bra betyg i en del fall. 
Det finns, som tidigare nämnts, många olika anledningar till varför det 
brister i elevernas källkritiska förmåga och i förlängningen 
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informationskompetens, i arbetet med fördjupningsuppgifter. Vi vill här 
reservera oss inför påståendet att våra informanter är 
informationsinkompetenta. Eftersom vi inte undersökt dem i andra miljöer 
än skolan, vilket heller inte var syftet, kan vi därför inte dra några slutsatser 
om elevernas informationskompetens i allmänhet. Som Eklöf (2003) 
påpekade i sin undersökning såg han tydliga tecken på att elever är oerhört 
kompetenta IT-användare, men som den pedagogiska kulturen ser ut, är det 
svårt för dem att tillämpa dessa färdigheter. Härmed kommer vi in på det 
som har varit avgränsningen i vår undersökning.  
 
Det kan till exempel vara svårt för våra informanter att erinra sig alla de 
detaljer i informationssökningsprocessen som är avgörande i valet av en 
särskild sida. Av den anledningen hade det kanske varit mer intressant, sett 
ur ett forskningsperspektiv, att följa eleverna med deltagande observationer 
under en period, exempelvis i ett fördjupningsarbete. Emellertid, utifrån alla 
de tre gruppintervjuer vi gjorde står det klart att majoriteten använder sig av 
Google som sökmotor och Wikipedia som uppslagsverk. Anledningen till 
detta hade de också svårt att svara på. Det är möjligt att man som elev 
härmar andra elever och väljer den väg som verkar mest lättillgänglig och 
snabb för erhållandet av det svar och den text som söks. De frågor vi ställde 
under intervjuerna var av karaktären hur eleverna verkligen relaterar till 
klassiska källkritiska frågor som vi nämnt innan. Det gick inte direkt att få 
något tydligt svar på detta. Vi kanske kunde ha formulerat oss annorlunda i 
våra intervjufrågor, men vi ville inte heller verka för formella. Det kan lätt 
bli krystat vid användandet av komplicerad terminologi. Det svar som 
ständigt återkom var att det var svårt att avgöra om fakta stämmer eller inte. 
Däremot kunde man urskilja att eleverna inte litade på vad som helst, och 
definitivt inte på Internet. Det är en svår uppgift att lösa hur 
gymnasieungdomar ska fås att bli intresserade av källkritik och än svårare 
hur man får dem att använda detta i sitt dagliga arbete i skolan.  
 
Utifrån resultaten av detta uppsatsarbete kan vi konstatera att de elever som 
vi intervjuade brister i sin källkritiska förmåga. Orsakerna är, som vi pekat 
på, många och varierande. Exempelvis har inlärningstekniken en viss 
inverkan. För att kunna tänka kritiskt krävs också en relativt hög motivation 
i arbetet och detta brister hos eleverna (Svedberg 2001). Intervjumaterialet 
visar på att de flesta elever verkar tycka det är roligare att arbeta fritt vilket 
ju är positivt ur ett självständigt tänkande perspektiv. Det är dessutom 
fördelaktigt för kunskapsutvecklingen så till vida att flera möjligheter finns 
att göra informationen personlig. På så sätt kan eleven integrera 
informationen i sin individuella kunskapsbas. Kunskap har, som vi påpekat, 
en kontextuell aspekt och är beroende av ett sammanhang. Först när 
kunskapen knyts till ett större perspektiv hos individen kan man tala om 
reell kunskap (Madsén 1998). Med detta vill vi påpeka det faktum att 
skolans i dag mera självständiga arbetsform kan innebära en positiv effekt 
på elevernas motivation och viljeinriktning. Vid detta tillvägagångssätt 
gynnas, som vi ser det, ett kritiskt reflekterande förhållningssätt.   
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Gymnasieeleverna som intervjuades visade prov på relativ hög kompetens 
inom området Internet. En intressant fråga att ta reda på skulle vara hur 
eleverna stärker deras IT-kunskaper i en positiv och värdefull 
kunskapsutveckling. Här menar vi i en sådan riktning att deras kunskaper 
inom IT motsvarar den kompetensnivå som förväntas på högskolenivå. IT 
som fungerar väl inom skolan ger eleven en chans att nå utanför 
klassrummets väggar på ett lärande och utvecklande vis. Och för att komma 
dit är källkritik en grundläggande ingrediens. IT är verkligen föränderligt 
och svårhanterbart för både elever och inte minst för lärare. Att hålla sig 
uppdaterad är väsentligt för att upprätthålla en sund skolmiljö.  Lärarens roll 
är också något som konstant förändras i takt med att eleverna förväntas 
studera mer självständigt. Det bekräftar intervjusvaren i denna väl 
avgränsade studie. Elevernas krav på en lärare idag är inte likadana som för 
exempelvis tio år sedan. De nya hjälpmedel som dykt upp inom 
informationssökningen spelar exempelvis en avgörande roll. Detta kräver en 
kontinuitet vid analyserandet av hur man griper sig an sin pedagogiska roll 
och ser till att eleverna är engagerade i sin uppgift. Det är även väsentligt att 
undervisningen tar hänsyn till elever med sämre förutsättningar så att även 
de höjer sin kunskapsnivå inom detta område. 
  
En informationskompetent person är ett med sitt ställda problem och vet hur 
man löser det genom rätt informationsinhämtning (Thurén 2005, Hadenius 
1998). En informationskompetent elev skall besitta en rad färdigheter, varav 
kritiskt tänkande är en viktig del. Vi anser att utifrån de resultat vi fått fram 
borde det läggas ner mer ansträngning på att poängtera källkritik inom 
gymnasieutbildningar för samhällsvetare. Det finns som vi ser det ett behov 
av mer empirisk forskning om hur elever använder sig av information; hur 
de tillgodogör sig information i inlärningsuppgifter (Limberg 1998). Mycket 
tyder också på, utifrån de få undersökningar som gjorts, att elever upplever 
det svårt och komplicerat att undersöka och tillgodogöra sig det stora 
informationsflödet i dagens skola. 
 
För att en elev ska bli informationskompetent krävs det att inlärningen sker 
på ett djupgående vis. Det vill säga att eleven tar till sig informationen på ett 
kritiskt granskande sätt för att sedermera kunna göra egna självständiga 
reflektioner kring vad han eller hon inhämtat av ny information. Resultatet 
skulle då bli mer och relevant kunskap. Det handlar till stor del om 
engagemang och inte minst om hur man skapar detta hos 
gymnasieungdomarna på samhällsvetenskaplig inriktning. Vi fann att 
elevens engagemang inför ett arbete påverkas av en rad faktorer, bl.a. är 
viljan att erhålla bra betyg en stark drivkraft. Ett problem med det som vi ser 
det är att fokus kan då lätt tendera att bli en fråga om att enbart lära sig vad 
läraren tycker är viktigt utan att för den skull sätta det in i ett större 
sammanhang; ett sammanhang där det faktiskt händer något med elevens 
medvetenhet och där kunskapen ökar på en djupare nivå. Risken för vad vi i 
teorin kallar reproducerad kunskap, vilket kan resultera i bra betyg, är stor 
när man resonerar som t.ex. eleven Kalle gjorde. Likafullt uteblir till stor del 
förutsättningarna för utveckling av ett kritiskt och reflekterande 
förhållningssätt. Vi såg alltså hur yttre strukturer har inflytande på hur 
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eleven förhåller sig till en inlärningssituation, vilket borde ge upphov till 
diskussionen hur man smidigast påverkar eleverna i rätt riktning. Risken 
med att ha ett belöningssystem som betygsättning är att elever fokuserar på 
ytinriktad inlärning, vilket i förlängningen kan försvåra resan mot kritiskt 
tänkande i den egna omgivningen. Nu existerar dessutom en rad andra 
faktorer, varav exempelvis den tekniska kunskapen har inverkan på hur 
eleven använder sig av informationen från Internet. Då observationer inte 
genomfördes kunde vi tyvärr inte få ett ingående perspektiv på den 
aspekten, vilket hade varit önskvärt för en mer heltäckande diskussion kring 
hur elevens miljö skall utformas för att hon eller han på bästa sätt ska uppnå 
informationskompetens.  
 
  

6.1 Vår egen källkritik 
Att vara källkritisk är att välja källor med kritiskt omdöme. Det handlar om 
att bedöma huruvida materialet är vetenskapligt tillförlitligt och användbart 
för ett speciellt syfte. Man kan tala om både extern och intern kritik. Extern 
kritik ifrågasätter äktheten i materialet medan intern kritik fokuserar på 
innehållet. Som framgår av intervjumaterialet handlade mycket av elevernas 
källkritik om extern kritik. Hur bedömer man en Internetsidas äkthet?  
I vår egen källkritik har vi i mångt och mycket lagt mer tid och energi på 
den interna kritiken, vilket har att göra med dokumentens innehåll.  
 
Vad kan vi utläsa av materialet?  
Vi har efter vår uppfattning använt oss av ett relevant material som kunde ge 
svar på våra frågeställningar. Detta har varit den primära uppgiften i vårt 
arbete. Vi har, vilket är ett vanligt skeende i vetenskapliga sammanhang, 
tolkat materialet utifrån våra egna perspektiv. Man skulle kunna påstå att vi 
själva varit en aning tendentiösa, dvs. vi har låtit vår förförståelse av 
problematiken kring källkritik bland gymnasieungdomar färga av sig på, 
dels vårt urval av material, och i viss mån även på den kvalitativa 
tolkningen. Vi talar här om den etiska aspekten. Fallstudier av människor är 
ett problematiskt område och det är lätt hänt att vissa grupper påverkas av 
forskarens tolkningar och konklusioner. Beträffande det väl avgränsade 
underlaget i uppsatsen, anser vi att referenserna vi använt oss av är skrivna 
av erkända, etablerade forskare som befanns relevanta för vårt arbete. 
Tidsaspekten är en viktig faktor i sammanhanget. Uppsatsmiljön 
kännetecknas bl.a. av dynamik och snabb föränderlighet. Emellertid har den 
refererade forskningen och vetenskapen på detta område förstärkt oss 
ytterligare i våra resonemang och slutsatser.  För en mera djupgående 
undersökning skulle det dock även ingå fler referenser till internationell 
forskning på området. Grunden till att vi lagt tonvikten vid svenska källor är 
att det här rörde sig om svenska gymnasieungdomars källkritiska förmåga.  
Källkritik handlar även om, vilket vi antytt i uppsatsen, att kunna reflektera 
över informationens beskaffenhet och kunna tänka kritiskt. I vårt urval av 
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material har vi tittat på källor som reflekterar denna ståndpunkt, vilket i 
slutändan är avgörande för uppsatsens resultat, konklusioner och relevans. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 
 
Har ni ofta fördjupningsuppgifter av slaget ”eget arbete” som lämnas in till 
läraren? Berätta om en sådan uppgift. Vad handlade den om? 
 
Vad tycker ni om det arbetet? Var det intressant? Tycker ni att ni lärde er 
mycket av den? 
 
Hur brukar du gå till väga först och främst när du får i uppgift att skriva ett 
arbete? Hur söker ni informationen? 
 
Hur förhåller ni er till information som ni hittar på Internet?  Hur väljer ni ut 
det bäst och mest passande materialet? 
 
Vad är en bra respektive dålig sida? 
 
Hur viktigt är källkritik? Hur tillämpar ni ett källkritiskt förhållningssätt? 
 
Hur sorterar ni i det materialet ni hittar med tanke på vad som passar 
uppgiften bäst? 
 
Har Er lärare sagt någonting om Internet och om man ska lita på vad man 
hittar där? 
 
Hur viktig är läraren respektive bibliotekarien när ni bedömer källor? 
 
Vilken hemsida besöker ni mest när ni letar efter information till ditt arbete? 
 
Arbetar ni mest hemma eller i skolan med den här typen av uppgifter? 
 
Vad tycker ni är bra respektive dåligt med att inhämta information på ett 
fritt sätt som i en fördjupningsuppgift? 
 
Läser ni mest sådant ni borde läsa för att klara uppgiften, eller mest sådant 
ni själva tycker är intressant?   
 
Hur blir du motiverad inför en uppgift? 
 
På vilket sätt tror ni att ni lär bäst? 
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Tror ni att det spelar någon roll för hur effektivt man arbetar hur man söker 
information? 
 
Berätta vad ni tänker kring begreppet kunskap? 
 
Finns det någon skillnad mellan information och kunskap? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


