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Syftet med denna studie är att undersöka hur svensklärare upplever undervisning i källkritik 

och informationskompetens på gymnasiet. För att uppnå detta syfte intervjuades sex 

verksamma svensklärare. Resultaten från intervjuerna analyserades genom kodning och 

kategorisering där likheter och olikheter i lärarnas uttalanden sorterades. Resultaten visar att 

lärarna uppfattar begreppen källkritik och informationskompetens relativt olika med avseende 

på vad som inkluderas och inte. Det framgår även av resultaten att informationssökning är det 

som är mest problematiskt i svenskundervisningen för de intervjuade lärarna eftersom det är 

den komponent av informationskompetens som lärarna inkorporerar minst men som uppfattas 

som den svåraste för eleverna. Resultaten visade även att relevansbedömning av information 

är det som främst ingår i lärarnas undervisning. Studiens slutsatser är att informationssökning 

inom svenskundervisningen bör ses över och prioriteras högre samt att det område inom 

informationskompetens som är mest tillämpningsbart inom svenskämnet är 

relevansbedömningar.  

Nyckelord: digitalisering, informationskompetens, kritisk granskning, källkritik, 

svenskundervisning. 



3 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................................. 5 

1.1 Syfte och forskningsfrågor ................................................................................................ 5 

2 Bakgrund och tidigare forskning ............................................................................................. 6 

2.1 Källkritik och informationskompetens – en översikt ........................................................ 6 

2.2 Läroplanen, svenskämnet och informationskompetens .................................................... 8 

2.3 Undervisning om källkritik och informationskompetens ............................................... 10 

2.3.1 Forskning om unga personers informationskompetens ............................................ 10 

2.3.2 Teoretiska utgångspunkter för undervisning ............................................................ 12 

3 Metod och material ................................................................................................................ 15 

3.1 Datainsamling ................................................................................................................. 15 

3.1.1 Informanterna och intervjuerna ................................................................................ 16 

3.2 Dataanalys ....................................................................................................................... 17 

3.3 Tillförlitlighet och generaliserbarhet .............................................................................. 18 

3.4 Etiska aspekter ................................................................................................................ 19 

4 Resultat och diskussion ......................................................................................................... 19 

4.1 Uppfattningar av begreppen och dess tillämpning i undervisningen .............................. 19 

4.1.1 Diskussion ................................................................................................................ 21 

4.2 Sökning, värdering och användning av information ....................................................... 23 

4.2.1 Diskussion ................................................................................................................ 24 

4.3 Lärarnas tankar om och upplevelser av källor ................................................................ 25 

4.3.1 Diskussion ................................................................................................................ 26 

4.4 Upplevda problem i undervisningen och förändring över tid ......................................... 26 

4.4.1 Diskussion ................................................................................................................ 28 

4.5 Metoddiskussion ............................................................................................................. 30 

5 Slutsats ................................................................................................................................... 31 

Referenser ................................................................................................................................. 33 

Bilaga 1 - Intervjuguide ............................................................................................................ 35 

Bilaga 2 - Missivbrev ............................................................................................................... 36 

 

 

  



4 

 

  



5 

 

1 Inledning 
Under lärarutbildningen har jag som student fått ta del av en mängd olika kurser där allt från 

litteratur till lingvistik har avverkats. Gemensamt för hela min studietid har varit att jag 

behövt söka efter, värdera och använda en enorm mängd information. Denna kunskap och 

förmåga har inte undervisats i explicit, utan har funnits med och förutsatts i bakgrunden hela 

studietiden. Att kunna söka efter, värdera och använda information är dock inte endast viktigt 

för studerande på högskolor och universitet; det är viktigt för alla. I och med den mängd 

nyheter som produceras, och den höga hastighet det sker i, ställs högre krav på allas förmåga 

att hantera information. Det är en förutsättning för att kunna vara en aktiv deltagare i 

samhället. Som blivande svensklärare på gymnasiet har dessa tankar lett mig till att fundera 

över hur undervisning i sökning, värdering och användning av information kan och bör se ut.  

Läroplanen för gymnasieskolan står vid skrivandet av denna text inför förändringar som 

träder i kraft den första juli 2018 (Skolverket, 2018). Uppdateringen av läroplanen behandlar 

främst digitalisering och tar bland annat upp utvecklandet av ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till ökad digitalisering där värdering av information ingår (Skolverket, 2017, 

s.3). I ämnesplanen för svenska står det skrivet att undervisningen ska bidra ”till att eleverna 

utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från 

olika källor” (Skolverket, 2017, s.1). Dessa egenskaper är grundläggande inom fältet 

informationskompetens (Limberg, 2013) och kan även sägas utgöra något centralt för 

svenskämnet. Det är därför upp till lärare, och i hög grad just svensklärare, att skapa tillfällen 

där källkritik och informationskompetens övas på. Detta ger upphov till tre viktiga frågor: 1) 

Vilken roll bör källkritik och informationskompetens i svenskundervisningen ha? 2) Hur kan 

källkritik och informationskompetens inkorporeras i svenskundervisningen? 3) Hur tolkas 

begreppen källkritik och informationskompetens inom svenskämnet? Det övergripande syftet 

med denna undersökning är att vidga den existerande kunskapen kring undervisning av 

källkritik och informationskompetens i svenskämnet på gymnasieskolan. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka några svensklärares erfarenheter och 

uppfattningar om undervisning i källkritik och informationskompetens i svenska. Genom att 

lärarnas syn på undervisning i källkritik och informationskompetens undersöks kan kunskap 

om undervisningspraktiker vidgas och eventuell problematik identifieras. För att uppnå syftet 

kommer följande forskningsfrågor att undersökas: 
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1. Hur uppfattar svensklärarna begreppen källkritik och informationskompetens? 

2. Hur upplever svensklärarna den egna undervisningen i källkritik och informationskompetens 

och vad inom dessa områden prioriterar de?  

3. Vilka svårigheter upplever lärarna i arbetet med källkritik och informationskompetens i 

svenskämnet?  

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras begreppen källkritik och informationskompetens. Begreppen 

diskuteras sedan i relation till läroplanen för gymnasieskolan och kursplanerna i svenska. 

Avslutningsvis presenteras forskning om unga personers sökning, värdering och användning 

av information samt en redogörelse för undervisningsaspekter kopplade till ämnet.  

2.1 Källkritik och informationskompetens – en översikt 

Källkritik behandlar enligt docenten i journalistik Thurén (1997) lösandet av problem 

relaterade till sanning. Det centrala för källkritiken är enligt honom redogörelsen för hur man 

vet att något stämmer och skälen till att det faktiskt är så. En källa, i sin tur, kan vara allt från 

ett fingeravtryck till en tidningsartikel. Källkritiken ämnar att värdera källor med syfte att 

etablera deras trovärdighet. Detta åstadkoms enligt Thurén genom att applicera fyra kriterier 

(s. 11). Dessa kriterier har sitt ursprung i historievetenskapen och presenteras ur ett 

journalistiskt perspektiv. Det första kriteriet är äkthet, vilket syftar på att källan är den som 

den utger sig för att vara. Det andra är tidssamband vilket avser ifall rapportering av en 

händelse sker en lång tid efter det att händelsen ägt rum som i sin tur resulterar i att det är 

mindre troligt att det stämmer. Det tredje är oberoende som åsyftar att källan inte är beroende 

av en annan källa; den står för sig själv. Det fjärde och sista kriteriet är tendensfrihet. 

Tendensfrihet avser när en källa inte ger anledning att misstänka att politiska, ekonomiska 

eller andra intressen förvränger verklighetsbilden.  

Skolverket har publicerat en egen checklista vid namn Kolla Källan som syftar till att 

stödja elevers arbete med källkritik på internet. De frågor som Skolverket lyfter fram är ”1) 

Vem har gjort webbsidan?  2) Varför är webbsidan gjord? 3) Hur ser webbsidan ut? 4) Kan du 

få mer information från andra ställen?” (Skolverket, 2018, s.1). Samtliga frågor kompletteras 

även av underfrågor såsom ”Är det en myndighet? Har den senast granskad-datum?” (ibid., 

s.1) etc. Källkritisk granskning kan, som i exemplen ovan, ställa olika frågor eller utgå från 
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olika kriterier beroende på kontext. Gemensamt för dessa frågor och kriterier är dock att 

källors trovärdighet undersöks och värderas.  

Källkritik beskrivs av Limberg (2013), professor i biblioteks- och informationsvetenskap, 

som en viktig del av informationskompetensen (s.71). Informationskompetens kan i sin tur ha 

olika betydelser beroende på ”intentioner, medierande redskap och kommunikativa praktiker” 

(s. 69), men behandlar i sin kärna sökning, värdering och användning av information. Probert 

(2009) definierar begreppet genom några centrala egenskaper som den 

informationskompetenta besitter: att kunna identifiera när information behövs samt kunna 

hitta, utvärdera och effektivt använda informationen (s. 25).  

Begreppet informationskompetens är dock inte helt oproblematiskt. Sundin och Rivano 

Eckerdal (2014) beskriver begreppets ursprung som en översättning av det engelska ordet 

literacy, vilket innefattar både praktiskt och teoretiskt kunnande. I översättningen av 

information literacy till svenskans informationskompetens betonas praktisk kunskap när det i 

själva verket även består av teoretisk kunskap (s. 15). Sundin och Rivano Eckerdal menar 

även att informationskompetens alltmer tangerar mediekompetens, från engelskans media 

literacy, vilket gett upphov till sammansmältningen medie- och informationskompetens (s. 

16). 

UNESCO, FN:s utbildningsorgan, sammanbinder medie- och 

informationskompetensbegreppen för att bilda ett ramverk i dokumentet Medie- och 

informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen från 2011. Ramverkets syfte är att 

utveckla lärares och elevers medie- och informationskompetens vilket ses som vitalt i det 

livslånga lärandet samt som förutsättning för införlivandet av artikel 19 i FN:s Allmänna 

förklaring om mänskliga rättigheter. Artikel 19 innefattar bland annat ”frihet att utan 

ingripande hysa åsikter och att söka, ta emot och sprida information och idéer”. Enligt 

UNESCO omfattar mediekompetens förståelse av mediernas funktion, värdering av deras 

funktioner samt användning av dem. Medie- och informationskompetens bildar därigenom två 

konvergerande områden vilken gett upphov till vad UNESCO (2011) benämner MIK-

modellen som består av tre kunskapsfält: 

1) Kunskap om och förståelse för medier och information som källor och form för demokratiska 

processer. 2) Värdering av medietexter och informationskällor. 3) Produktion och användning av 

medier och information. (s. 22) 

Den modell som UNESCO framlägger ska enligt Forsman (2013) inte ses som 

detaljreglerande för lärare. Modellen ska snarare agera som stöd, flexibel nog för lokala behov 
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men med det övergripande syftet att understryka de grundläggande fri- och rättigheter 

presenterade i Artikel 19 i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (s. 28).  

I och med den mängd nyheter som produceras på bland annat bloggar, Twitter och 

Facebook, försvåras gränsdragningen mellan mediekompetens och informationskompetens 

enligt Sundin och Rivano Eckerdal (2014, s. 14). De menar även att digital kompetens, som 

avser både tekniska färdigheter och förståelse av olika texter i digital form, allt mer inbegrips 

inom medie- och informationskompetensbegreppen (s. 17). Trots de svårigheter som uppstår i 

gränsdragningen mellan de två begreppen kommer de att åtskiljas i denna text med ett större 

fokus på informationskompetens. Detta för att på ett specifikt sätt kunna belysa läroplanens 

olika uttryck, didaktiska angelägenheter och olika kunskaper samt för att 

informationskompetens mer direkt nämns i ämnesplanen för svenska (se sektion 2.2). Även 

källkritik, som är en del av informationskompetensen (Limberg, 2013, s.71), särskiljs när det 

anses viktigt att poängtera dess specifika aspekter.   

2.2 Läroplanen, svenskämnet och 

informationskompetens 

Läroplanen för gymnasieskolan står i skrivande stund inför förändringar. Dessa förändringar 

träder i kraft den 1 juli 2018 men kan även implementeras innan (Skolverket, 2018). Ett 

centralt tema i de omformuleringar och tillägg som återfinns i den uppdaterade läroplanen är 

den om digitalisering. I formuleringen om skolans uppdrag sker bland annat följande tillägg 

om att skolan ska:  

bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och 

samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital 

teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 

digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera 

information. (Skolverket, 2017, s. 3)   

De förmågor som lyfts fram i den uppdaterade läroplanen av Skolverket är nära relaterade till 

det tidigare beskrivna fältet medie- och informationskompetens genom att den förespråkar 

elevers medvetenhet och förståelse för hur digitalisering och digital teknik medför både risker 

och möjligheter samt deras förmåga att kunna värdera information. Tillägget om digitalisering 

kan ses som ett uttryck för en växande förståelse för att skolan i takt med samhället blir mer 

och mer beroende av digital teknik. I en rapport, genomförd av Skolverket 2015, undersöktes 

IT-användning och IT-kompetens i den svenska skolan. Rapporten, som var en uppföljning av 
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en tidigare rapport gjord av Skolverket 2012, fann att antalet gymnasielever per dator eller 

surfplatta var 1,0 2015, till skillnad från 2012 då det var 1,3 (Skolverket, 2016, s. 4). I 

rapporten tillfrågades elever och lärare om de hade ett intresse av att öka IT-användningen i 

skolan varpå majoriteten svarade nej. Detta trots att samma rapport visade att tillgången till 

datorer ökat sedan 2012 (s.92). Resultatet tyder således på att lärare och elever på 

gymnasieskolan är nöjda med såväl tillgången till datorer som användningen av IT i skolan. 

Av rapporten framgår det att svenska var det ämne på gymnasiet där datorer och/eller 

surfplattor användes oftast (s.76). IT-användningen inom svenskämnet såg en ökning från att 

45 % av eleverna 2012 uppgav att de använde datorer på de flesta svensklektioner till 70 % 

2015. Den specifika typen av datoranvändning som förekommer på just svensklektioner går 

endast att spekulera i, men det skulle kunna antas att de flesta elever använder datorer för att 

skriva.  

I ämnesplanen för svenska nämns följande gällande ämnets syfte: ”Undervisningen ska 

även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt 

granskar information från olika källor” (Skolverket, 2017, s. 1). Likt uppdateringen av 

läroplanen, som nämner värdering av information, ska elever i svenska utveckla sin 

sökningsförmåga och förmåga att använda information. Formuleringen av denna del av 

svenskämnets syfte betonar kunskaper beskrivna av bland annat Limberg (2013) och Probert 

(2009) som centrala för utvecklandet av informationskompetens. I det centrala innehållet för 

de tre kurserna i svenska görs gällande en form av egenskapsprogression för elever. I 

kursplanen för svenska 1 nämns det att undervisningen ska behandla ”[b]earbetning, 

sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande 

källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering” (Skolverket, 2017, s. 

6). För svenska 2 nämns ”[u]ppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och 

kritisk granskning av texter” (ibid., s. 9) och för svenska 3 nämns ”[l]äsning av och arbete 

med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och 

källkritisk granskning” (ibid., s. 12). Genomgående för de tre svenskkurserna är kritisk 

granskning av texter och källkritik, som nämns explicit i svenska 1 och 3, vilka är element 

inom informationskompetensen. Även delar av det som UNESCO (2011) beskriver som 

mediekompetens återfinns i kursplanerna. Under svenskämnets syfte nämns ”kunskaper om 

genrer samt berättartekniska och stilistiska drag” i skönlitteratur och i film men även i andra 

medier (Skolverket, 2017, s. 2). Detta studium av berättartekniska och stilistiska drag i andra 

medier nämns endast i svenska 1 och 2, vilket tyder på att svenskämnet bör behandla 
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mediekompetens i viss mån. Denna typ av mediekompetens kan uttryckas vid exempelvis 

identifiering av skillnader mellan stilistiska drag hos en podcast kontra en skönlitterär text.  

Progression mellan kurserna är tydlig i en jämförelse mellan svenska 1 och 3. Då svenska 

1 behandlar bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text samt grundläggande 

källkritik behandlar svenska 3 strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och 

källkritisk granskning. Sett till kunskapskraven från svenska 1 till 3 med hänsyn till 

utvecklandet av källkritik går eleverna från att med varierande säkerhet använda och granska 

källor kritiskt i svenska 1 (Skolverket, 2017, s. 7) till att i svenska 3 behandla källor med 

varierande skicklighet samt dra relevanta slutsatser utifrån källorna (ibid., s. 13). Trots att 

medie- och informationskompetens genomgående nämns i läroplanen är det inte helt tydligt 

hur undervisningen ska gå till eller vad undervisningen ska behandla. I efterföljande kapitel 

tas forskning om unga personers informationskompetens upp och teoretiska perspektiv på 

undervisning av informationskompetens redogörs för. 

2.3 Undervisning om källkritik och 

informationskompetens 

2.3.1 Forskning om unga personers informationskompetens 

I följande avsnitt presenteras tre studier gällande unga personer och deras 

informationskompetens. Studiernas resultat presenteras först och diskuteras sedan i avsnittets 

avslutning.  

Genom observationer, intervjuer och elevproducerat material undersökte Chung och 

Neuman (2007) 21 gymnasieelever från USA och deras aktiviteter och strategier kopplade till 

sökning, värdering och användning av information. Eleverna hade till uppgift att samla in 

information för att sedan skriva argumenterande tal. De riktlinjer eleverna mottog var att de 

själva fick välja ämne och att de källor som användes behövde vara tillförlitliga. Till sin hjälp 

blev eleverna rekommenderade databaser och diverse tryckta källor. Trots detta var det första 

valet för eleverna att använda sig av internet och sökningar på Google. Denna 

informationssökningsmetod ersattes sedan av sökningar i rekommenderade databaser och 

tryckta källor eftersom källornas trovärdighet var svåra att bedöma på internet enligt eleverna 

(ibid., s. 1510). Två kriterier lyftes fram av eleverna som viktiga vid värdering av källorna: 1) 

Informationen var publicerad av en auktoritet, exempelvis ett statligt organ eller ett 

universitet. 2) Författaren/författarna var kvalificerade (exempelvis professorer) inom det 
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aktuella området (ibid.). Texter som eleverna inte förstod valdes ofta bort med resonemanget 

att läsbarhet var ett viktigt kriterium (ibid., s. 1212).  

Sett till elevernas aktiviteter och strategier fann Chung och Neuman (2007) att 

informationssökningarna främst var klickningsoperationer, dvs. att eleverna inte tycktes välja 

sina sökord med särskild omsorg och att deras sökningar inte var systematiska eller 

analytiska. När eleverna väl funnit källor skummades dessa igenom. Det svåraste enligt 

eleverna var inte att söka efter och hitta information utan att organisera informationen för 

användning (ibid., s. 1514). Chung och Neuman menar att elever i en informationsrik miljö 

behöver lära sig att vara analytiska även i sökningsprocessen och inte bara i 

sammanställningen av informationen (ibid., s. 1515).  

I en studie av Pickard, Shenton och Johnson (2014) undersöktes 149 brittiska elevers 

uppfattningar om hur information på internet bör värderas. I en enkät fick eleverna ta ställning 

till tio kriterier relaterade till värdering av internetbaserade källors trovärdighet. Kriterierna 

gällde exempelvis ”författaren är välkänd” eller ”hemsidan refererar till andra experters verk” 

etc. (s. 9). De kriterier som eleverna ansåg viktigast var att hemsidan var fri från grammatikfel 

och stavfel, att informationen som presenterades kunde verifieras någon annanstans och att 

informationen var samtida/aktuell (s.12). De minst viktiga kriterierna enligt eleverna var att 

författaren var välkänd och att hemsidan gav läsaren möjlighet att läsa mer om författaren (s. 

14).  

Att många elever fann kriterier relaterade till författarskap som oviktiga är enligt Pickard 

et al (2014) oroande då denna typ av kriterium centralt figurerar inom de flesta 

informationskompetensmodeller (s. 14–15). Intressant nog var dessa kriterier det viktigaste 

enligt eleverna i Chung och Neumans (2007) studie. Pickard et.al (2014) poängterar även att 

det värde eleverna tilldelade korrekthet inom grammatik och stavning kan ha att göra med 

elevernas egna erfarenheter av textskrivande i skolan där korrekthet i skrift premieras (s. 15).  

I en studie där elevers syn på och användning av Google undersöktes fann Andersson 

(2017) att eleverna hade tre förhållningssätt till denna sökmotor: Google som verktyg för 

faktahittande, som neutral infrastruktur och som auktoritet. För eleverna var Google tätt 

sammankopplat till sökning efter fakta/information i anknytning till skoluppgifter vilket avser 

Google som verktyg för faktahittande (s. 1251). Google som neutral infrastruktur avser den 

användning av Google där eleverna använt sökmotorn för att nå frekvent besökta hemsidor. 

Denna typ av användning inträffar delvis utan att eleverna reflekterar över att de faktiskt 

använder Google och visar att sökmotorn blivit så pass alldaglig att den kan bli osynlig för 

elevernas användande (s. 1252). Elevernas syn på Google präglades även av ett förtroende. 
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Google som auktoritet kommer sig av elevernas positiva syn på sökmotorns algoritm. 

Eleverna beskrev Googles rangordning av sökresultaten som ett automatiskt värderande av 

information (s. 1254). Andersson lyfter fram att det uppstår en viss rörighet när en och samma 

sökmotor används i flera olika kontexter. Hur Google används i skolan var tydligt då eleverna 

gjorde explicita kopplingar mellan sökningar och skolarbete. Användningen av Google på 

fritiden var rörigare då mycket av användningen nästan tycktes ske osynligt för eleverna (s. 

1257). Genom att studera elevers användning av Google både i skolan och utanför visar 

Andersson att elever har tydliga uppfattningar om Googles användbarhet. Vad resultatet 

betyder för undervisningen går inte att entydigt säga; dock pekar denna forskning på att elever 

kommer till skolan med uppfattningar och vanor av sökmotorer som kan vara värdefulla för 

lärare att ha i åtanke.  

Utifrån de forskningsresultat som presenterats ovan framgår en tämligen splittrad bild av 

unga personers informationskompetens. De skillnader som framkommer av elevernas 

uppfattningar av informationssökande och användande har förmodligen med studiernas skilda 

metodik att göra. Medan Chung och Neuman (2007) undersökte elevers faktiska 

informationssökningar mätte Pickard et al (2014) elevers attityder till det. I Anderssons 

(2017) studie ges en inblick i hur elever ser på Google och deras egen användning av det, 

dock utan ett tydligt skolperspektiv.  

En möjlighet till denna skillnad i hur elever bedömer aspekter relaterade till 

informationskompetens kan vara att det är situationsbundet och därigenom föränderligt. Jag 

tror då att en potentiell konsekvens för lärare kan vara att lyhördhet till elevers 

informationssökningsvanor blir extra viktiga och att undervisningen behöver innehålla 

diskussioner för att etablera varför vi värderar källor på de sätt vi gör. Dessa beröringspunkter 

diskuteras nedan i en redogörelse för didaktiska tankegångar kring källkritik och 

informationskompetens.  

2.3.2 Teoretiska utgångspunkter för undervisning 

Jacobson Harris (2008) argumenterar för att undervisning om källkritik (översatt från 

credibility assessement) bör ses som extra viktigt. Hon menar att många unga personer är 

vana internetanvändare men ofta nybörjare när det kommer till att söka efter, välja och 

värdera information. Hon menar exempelvis att den kontextobundenhet som sökningar på 

internet inbegriper kan medföra vissa problem för unga personer. En sökning på 

preventivmedel kan exempelvis visa en religiös sida, en politisk hemsida och en medicinsk 

sida utan att några omedelbara distinktioner presenteras (s. 163). Limberg (2013) lyfter fram 
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”[d]et förändrade medielandskapet, där alltfler har möjligheten att skapa och organisera 

digital information” (s.71) som en komplicerande faktor i undervisningen av källkritik.  

Limberg (2013) beskriver hur källkritik tidigare ofta har undervisats i enligt kriterier 

utformade för att värdera källors trovärdighet. Denna undervisningsmetod riskerar dock bli 

för abstrakt för elever om inte ”närläsning av källor i anslutning till specifika uppgifter” (s.71) 

används. Jacobson Harris (2008) beskriver även hon att källkritik ofta undervisas genom 

kriterier och checklistor. En sådan undervisning går ut på att elever tilldelas checklistor som 

sedan används för att undersöka olika källor på internet. Att använda sig av checklistor kan 

enligt Jacobson Harris leda till falska analyser då de är statiska och ofta förutsätter ja- eller 

nej-svar. Användning av checklistor riskerar att bli alltför subjektiva, relativa och 

situationsberoende till skillnad från objektiva, absoluta och universellt användbara, vilket är 

att föredra enligt Jacobson Harris. För att uppnå detta bör undervisningen rikta in sig på att 

utveckla en ”robust intern heuristik” (s. 167, min översättning) hos elever. En sådan intern 

heuristik innebär att en elev utvecklar en individuell beslutsfattningsförmåga lämpad för 

informationssökning och informationsvärdering som alltid finns tillgänglig för eleven. En 

sådan undervisning sker enligt Jacobson Harris med fördel över en längre tid där elever får 

tillfälle att arbeta med källkritik inom olika kontexter (s. 168).  

Limberg (2013) framlägger tre villkor för undervisning i informationskompetens:  

1) Eleverna arbetar med forskningsbara frågor. 2) Olika och specifika aspekter på 

informationskompetens uppmärksammas under hela arbetsprocessen. 3) Eleverna får konsekvent 

och meningsfull återkoppling på specifika delar av sina arbeten under hela processen. (s. 72) 

Med forskningsbara frågor avser hon specifika frågor som exempelvis ”vad innebar det att 

vara pirat på 1700-talet?”, till skillnad från att undersöka pirater i allmänhet. Denna typ av 

fråga gör att informationssökningen får en tydlig inriktning. Det andra villkoret som Limberg 

lägger fram, uppmärksammandet av olika och specifika aspekter på informationskompetens, 

liknar den invändning Jacobson Harris (2008) har mot användandet av checklistor. Istället för 

att endast fokusera på ett specifikt sätt att söka efter och värdera källor bör undervisningen 

enligt Limberg ta upp ”urval av källor, relevansbedömningar och inte minst bearbetning av 

information” (s.73) för att åstadkomma ett meningsfullt lärande. Det tredje villkoret om 

konsekvent och meningsfull återkoppling sker med fördel genom att fråga elever hur de vet 

att något stämmer och vem som har påstått det. Denna återkoppling bör behandla både 

processen och innehållet i den aktuella uppgiften. En liknande tanke uttrycks av Jacobson 
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Harris som menar att lärare behöver se till elevernas process och inte bara slutresultatet när 

det kommer till sökning, värdering och användning av information (s. 173).   

De villkor som Limberg (2013) beskriver för undervisning av informationskompetens 

kan liknas vid det undervisningssätt som användes i en longitudinell studie genomförd av 

Chen, Huang och Chen (2017). Studien utfördes över sex år och undersökte effekten av ett 

undersökningsbaserat undervisningssätt (översatt från inquiry-based instruction) på 75 

lågstadieelevers memorering och ämneskunskaper. Undervisningssättet baserades på 

informationsproblemlösning genom bland annat modellen thebig6 som är utvecklad av 

Eisenberg, Johnson och Berkowitz (2010). Modellen innehåller sex olika stadier, vilka är: 1) 

Definiering av problemet. 2) Formulering av informationsstrategier för att lösa problemet. 3) 

Lokalisering av informationen. 4) Relevansbedömning av den upphittade informationen. 5) 

Organisering av informationen. 6) Utvärdering av processen (s. 25-26). 

Informationsproblemlösningsmodeller användes i totalt elva tematiska områden i olika 

ämnen. Ett område var exempelvis Our Aquarium där eleverna fick i uppgift att ta fram en 

konceptkarta utifrån information de hittat över hur ett akvarium bör vara. Eleverna arbetade 

enligt thebig6 genom att först introduceras för problemområdet. Eleverna fick sedan 

undersöka olika strategier för att hitta information om akvarier i tidningar, på internet och i 

böcker. Eleverna läste sedan igenom informationen och producerade i grupper konceptkartor 

med förslag på hur akvariet skulle vara. Tillsammans valde sedan eleverna den bästa kartan 

och slutligen utvärderades hela arbetsområdet i grupp (Chen et al., 2017, s. 259).  

För att mäta effekten av undervisningssättet administrerade Chen et al (2017) minnes- 

och kunskapsprov innan och efter varje tematiskt arbetsområde. Resultaten visade att både 

memorering av fakta och konceptuell förståelse av ämnesområden ökade efter att 

undervisningssättet applicerats. Det framgick även av resultatet att elever som tidigare 

bedömdes lågpresterande gjorde störst progression. Resultatet pekar mot att undervisning i 

informationskompetens möjligtvis ökar elevers minnesförmåga och ämneskunskap. Det bör 

dock poängteras att ingen kontrollgrupp användes, istället utfördes som tidigare nämnts för- 

och efter-tester, vilket onekligen påverkat resultatets reliabilitet.  

Det Limberg (2013) och Jacobson Harris (2008) demonstrerar i sina beskrivningar om 

undervisning i informationskompetens är framförallt vikten av att se hela processen där 

sökning, värdering och användning av information ges utrymme. Att se till hela processen i 

arbetet med informationskompetens framstår som en viktig aspekt även i Chen et als (2017) 

resultat där en väl genomtänkt metod ökade elevernas memorering och 

ämneskunskapslärande.  
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3 Metod och material 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka några svensklärares upplevelser och 

uppfattningar om undervisning i källkritik och informationskompetens. För att uppnå detta 

syfte används en kvalitativ forskningsmetod. Denna metod bedöms lämplig eftersom det 

framgått vid läsning av tidigare forskning att källkritik och informationskompetens inom 

svenskämnet sällan diskuterats som ett eget område. Jag upplevde områdets position inom 

svenskämnet som relativt otydlig. Jag anser att den otydliga positionen medför att ett 

deduktivt arbetssätt, där existerande teori appliceras på resultaten (Bryman, 2008), blir 

kontraproduktiv. Detta eftersom att inga tydliga traditioner, teorier eller uppfattningar tycks 

finnas för en undersökning gällande specifikt källkritik, informationskompetens och 

svenskämnet. För att man ska få större förståelse för ämnet kan det således anses att området 

behöver närmas induktivt för att man ska kunna undersöka källkritikens och 

informationskompetensens särskilda och potentiella roll inom svenskämnet.  

Bryman (2008) beskriver kvalitativ forskning som ofta induktiv och att denna typ av 

forskning ofta är uppmärksammande av uppfattningar och tolkningar av individers sociala 

verklighet (s. 40). Kvale och Brinkmann (2014) menar att begreppet induktion avser ett 

tillvägagångssätt inom forskning där mönster i empirin undersöks och förklaringar till dessa 

mönster formuleras. Studien följer inte en strikt analytisk induktion, som enligt Bryman och 

Kvale och Brinkmann ämnar vara teorigenererande, utan följer en mer generell induktiv 

metod. I denna studie fungerar lärarnas beskrivna upplevelser som idé- och begreppsbildande, 

inte teorigenererande. Nedan följer beskrivningar av hur insamlingen och analysen av data 

genomförts.  

3.1 Datainsamling 

Insamlingen av data påbörjades med skapandet av en intervjuguide (se bilaga 1). 

Intervjuguiden tog form genom att konkreta frågor som kunde relateras till studiens 

forskningsfrågor skrevs ned. Dessa frågor bildade i sin tur olika tematiska områden som jag 

ansåg viktiga att ta upp, exempelvis uppgiftskonstruktion, upplevda problem, svenskämnets 

roll etc. vilka alla kompletterades med möjliga uppföljningsfrågor. Intervjuguiden 

formulerades med målet att täcka in hela ämnesområdet samtidigt som intervjupersonerna 

kunde tillåtas styra frågornas ordningsföljd, vilket är att föredra enligt Trost (2005, s. 51) vid 

kvalitativa intervjuer. Efter att intervjuguiden hade konstruerats skrev jag ett missivbrev (se 
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bilaga 2) som skickades ut till ca 60 svensklärare. Sex lärare var intresserade av att delta i 

studien.  

3.1.1 Informanterna och intervjuerna 

Totalt intervjuades sex verksamma svensklärare från fyra olika skolor i två medelstora städer i 

Sverige. Tre av lärarna är män och tre kvinnor. För att bibehålla lärarnas anonymitet används 

beteckningen L1–L6. Nedan följer en redogörelse för informanternas kön, hur länge de varit 

aktiva svensklärare, vilket deras andra ämne är och svenskkurserna de undervisar i för 

tillfället. Det bör dock noteras att samtliga lärare har undervisat i samtliga svenskkurser under 

sin tid som verksamma svensklärare.  

L1: man, ca 14 år, historia, svenska 3 

L2: man, ca 18 år, engelska, svenska 3 

L3: man, ca 4 år, historia, svenska 1, 2 och 3 

L4: kvinna, ca 37 år, franska, svenska 1 och 2 

L5: kvinna, ca 10 år, historia, svenska 1 och 3 

L6: kvinna, ca 10 år, engelska, svenska 3 

Insamlingen av data skedde genom kvalitativa intervjuer. Bryman (2008) beskriver kvalitativa 

intervjuer som passande när forskaren intresserar sig för intervjupersonernas upplevelser och 

uppfattningar (s. 413). Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvalitativa intervjuer tillåter 

forskaren att förstå ämnen utifrån den intervjuades perspektiv (s. 41), vilket var målet med 

föreliggande studie. Trost (2005) använder begreppet kvalitativ intervju för att beskriva 

intervjuer med låg standardisering. Låg standardisering innebär att när och hur frågorna ställs 

anpassas till den aktuella intervjusituationen, till skillnad från hög standardisering där 

frågorna ställs på exakt samma sätt med identisk följd i varje intervju (Trost, 2005, s. 19). I 

föreliggande studie fanns vissa kärnfrågor som ställdes vid varje intervjutillfälle, exempelvis 

angående upplevda problem relaterade till undervisningen. Dock ställdes olika följdfrågor och 

ordningsföljden samt sätten frågorna ställdes på varierade från intervju till intervju beroende 

på lärarens svar. Ett återkommande drag i intervjuerna var att specifika frågor angående 

lärarnas undervisning ställdes för att underlätta hågkomsten av detaljer. En sådan fråga kunde 

exempelvis vara formulerad så här: ”Hur hanterades informationssökning den senaste gången 

klassen arbetade med argumenterande texter?” istället för ”Hur hanterar du 

informationssökning i din undervisning?”. Denna typ av fråga ställdes inte bara för att läraren 
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lättare skulle komma ihåg och kunna berätta men även för att komma närmre lärarens 

upplevelser.  

Intervjuerna hölls över en fyraveckorsperiod, både för att tillmötesgå lärarnas olika 

scheman och för att ha tid mellan intervjuerna till genomlyssning och transkribering av det 

insamlade materialet. Samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefon för att underlätta 

dataanalysen. Innan varje intervju informerades lärarna om de etiska principerna samt kort om 

studiens ämne.  

3.2 Dataanalys 

Analyseringen av data påbörjades med genomlyssningar och transkribering av det inspelade 

materialet. Detta gjordes kontinuerligt under arbetets gång. Efter varje enskilt intervjutillfälle 

lyssnades inspelningarna igenom och innehållet transkriberades delvis. Yttranden som var av 

intresse transkriberades ord för ord och de övriga utsagorna sammanfattades och försågs med 

tidsangivelser för enkel verifiering. Efter att varje intervju lyssnats igenom och skrivits ned 

kodades och kategoriserades datan. Bryman (2008) beskriver kodning som ett inledande steg i 

kvalitativ analys där materialet förses med notiser (s. 525). Kvale och Brinkmann (2014) 

förklarar kodning som en av de vanligaste formerna för dataanalys av intervjuuttalanden då 

man genom kodningsprocessen bekantas med materialets alla detaljer vilket underlättar ett 

överblickande av data (s. 241–242).  

Kodningen utfördes i två steg: initial kodning och verifiering av koderna. Den initiala 

kodningen bestod av att uttalanden som kunde kopplas till forskningsfrågorna tillskrevs 

koder. Koderna behandlade flera olika aspekter kopplade till lärarnas erfarenheter och 

uppfattningar av källkritik och informationskompetens, däribland känslor, viljor, hinder och 

inställningar. Ett exempel på ett yttrande som tillskrevs en kod är följande citat från intervjun 

med L1: ”Möjligheten att jobba med källkritik med fokus på gymnasiearbetet är väldigt stort”. 

Citatet gavs koden positivt inställd till sekundär undervisning av källkritik. Efter den initiala 

kodningen jämfördes transkriptionerna och inspelningarna för att verifiera koderna.  

Nästa fas bestod av att göra jämförelser mellan koderna för att finna likheter och 

olikheter mellan dem. Denna jämförelse producerade i sin tur övergripande kategorier. 

Arbetet med kategorisering genomfördes via dator och ordbehandlingsprogram. Det första 

steget i denna fas var att exportera koder som var relaterade till varandra från ett samlat 

dokument till nya dokument. Detta resulterade i fyra huvudkategorier: 1) Uppfattningar av 

begreppen och dess tillämpning i undervisningen 2) Sökning, värdering och användning av 
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information 3) Tankar om och upplevelser av källor 4) Upplevda problem och förändring över 

tid. Huvudkategorierna skapades genom att liknande uttalanden grupperades tillsammans och 

genom jämförelser med forskningsfrågorna som lyder:  

1. Hur uppfattar svensklärarna begreppen källkritik och informationskompetens? 

2. Hur upplever svensklärarna den egna undervisningen i källkritik och informationskompetens 

och vad inom dessa områden prioriterar de?  

3. Vilka svårigheter upplever lärarna i arbetet med källkritik och informationskompetens i 

svenskämnet?  

De första tre kategorierna korresponderar till de två första forskningsfrågorna och den fjärde 

kategorin korresponderar till den sista forskningsfrågan.  

3.3 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Begreppet tillförlitlighet beskrivs av Bryman (2008, s. 254) som bestående av olika 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

En studies trovärdighet säkerställs enligt Bryman genom att forskaren följer de regler som 

gäller för undersökningen. Trovärdighet kan även liknas vid intern validitet, vilket avser 

överenstämmelse mellan studiens observationer och de idéer som utvecklas (ibid., s. 352). 

Trovärdigheten i denna studie har förstärkts genom att spela in intervjuerna. Inspelningarna 

har möjliggjort verifierande av de rapporterade resultaten. De tankar och idéer som utvecklats 

har varit väl förankrade i intervjumaterialet.  

Inom kvalitativ forskning ökas en studies överförbarhet ifall resultaten presenteras med 

täta beskrivningar av den studerade miljön eller situationen (Bryman, 2008, s. 355). De täta 

beskrivningarna hjälper läsaren bedöma resultatens överförbarhet till andra miljöer och 

situationer. Denna studies överförbarhet anser jag vara relativt hög då resultatbeskrivningarna 

är mycket fylliga. Detta betyder dock inte att den statistiska generaliserbarheten i denna studie 

är hög. Bryman menar att kvalitativa studier bör generaliseras utifrån teori och inte population 

(s. 369). Det är således de teoretiska slutsatserna som är intressanta utifrån ett 

generaliserbarhetsperspektiv vid kvalitativ forskning. På så sätt anser jag att både 

överförbarheten och generaliserbarheten, i en kvalitativ mening, är relativt höga då jag tydligt 

redogjort för min metod samt resultaten och dess pedagogiska implikationer.  

Pålitligheten i en studie demonstreras enligt Bryman (2008, s. 355) genom att samtliga 

faser i undersökningen redovisas tydligt och fullständigt. För att säkerställa en hög pålitlighet 

har jag varit noggrann med att redovisa de exakta stegen för både datainsamling och 
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dataanalys. Det sista delkriterium som presenteras av Bryman är forskarens möjlighet att 

styrka och konfirmera. Detta avser att forskaren agerat i god tro genom att inte låta personliga 

värderingar styra undersökningens utformning och utfall. Jag har i denna undersökning strävat 

efter objektivitet i redogörandet av samtliga delar.  

3.4 Etiska aspekter 

De intervjuade lärarna informerades i enlighet med de etiska principerna som Vetenskapsrådet 

(2002) presenterar i form av fyra krav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Lärarna informerades således om att deltagandet var frivilligt, att de 

förbehölls rätten att avbryta sitt medverkande, att deras uppgifter endast hanterades av 

författaren, att deras anonymitet var garanterad och att insamlade uppgifter endast används i 

forskningssyfte.  

4 Resultat och diskussion  

Resultaten som presenteras nedan är indelade i fyra kategorier som samtliga följs av en 

diskussion.  

4.1 Uppfattningar av begreppen och dess tillämpning i 

undervisningen 

I följande avsnitt presenteras lärarnas tankar kring vad källkritik och informationskompetens 

är och vad dess syfte inom undervisning är. Sedan kompletteras detta med upplevelser av och 

exempel från lärarnas beskrivna undervisning i källkritik och informationskompetens inom 

svenskämnet.  

I lärarnas beskrivningar av vad de uppfattar som källkritik och informationskompetens 

framträdde flera olika tolkningar. Den vidaste tolkningen framlades av L3 som förklarade att 

han ser det som flera olika färdigheter. Det som behandlas inom ämnet var enligt honom 

användning av databaser och effektivt sökande efter information, läsförståelse för att kunna se 

tendenser och ämneskunskaper för att kunna värdera källor. Läsförståelse och allmänbildning 

lades av L3 fram som grundläggande för källkritik eftersom ”har man svårt att förstå en källa 

spelar det ingen roll om den är trovärdig eller inte” och ”stöter man på en källa som verkar 

trovärdig men inte har någon fakta i huvudet att jämföra med så blir det svårt”. En liknande 
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vid syn på vad källkritik och informationskompetens innefattar togs även upp av L5 som 

kopplade det till språkliga och allmänna kunskaper. Hon menade att ”vill man luras använder 

man språk och förvanskning, snygg formalia, snygg layout” och därför blir språk- och 

ämneskunskaper viktiga. L5:s tankar kring undervisning i informationskompetens betonade 

ökad medvetenhet, något som även L1, L2, L4 och L6 tog upp.  

Medvetenhet kring källkritik och informationskompetens användes av L1 som ett 

paraplybegrepp för att inkludera informationssökning och värdering av källors trovärdighet. 

L2 lyfte fram tre huvudfrågor för att skapa en medvetenhet kring källkritik: Vem står bakom 

källan? Var eller i vilket sammanhang är källan publicerad? Varför existerar källan? L4 och 

L6 beskrev det centrala för källkritik och informationskompetens som medvetenhet om vilken 

sorts information som kan användas i olika situationer.    

Alla sex lärare beskrev arbetet med källkritik och informationskompetens i klassrummet 

som främst sekundärt i förhållande till undervisningssituationens syfte. L1, L2 och L3 menade 

att detta integreras i gymnasiearbetskurserna som eleverna gör i årskurs 3. Gymnasiearbetena 

beskrevs av dessa lärare som programinfluerade där exempelvis en elev som studerar på ett 

samhälls- och ekonomiprogram skriver ett gymnasiearbete rörande ekonomi. Samma lärare 

förklarade att möjligheterna att arbeta med källkritik och informationskompetens under 

gymnasiearbetets gång är stora då eleverna ska sätta sig in i ett ämne genom att söka, värdera 

och använda information. L4, L5 och L6 förklarade att undervisning i källkritik och 

informationskompetens främst sker indirekt eller var sekundär då det inflikas vid skrivandet 

av olika texter utan att exempelvis källkritiken är huvudmålet.  

Även om undervisningen i källkritik och informationskompetens enligt lärarna främst var 

sekundär eller indirekt beskrev samtliga sex lärare någon form av instans där det undervisades 

direkt, dvs. där fokus för uppgiften eller undervisningsmomentet var källkritik eller 

informationskompetens. L1, L2 och L3 förklarade att skolbibliotekarien agerar som resurs i 

denna undervisning. L1 berättade att tanken är att bibliotekarien går igenom källkritiska 

principer med alla elever i ettan för att skapa grundförståelse. I L2:s fall tas bibliotekarien in i 

årskurs 2 och håller i en genomgång gällande sökning och värdering av information. L3 såg 

helst att bibliotekarien kom till klassrummet inför gymnasiearbetskursen för att gå igenom 

informationssökning med eleverna.  

Samtliga lärare förklarade att källkritik undervisas direkt, eller explicit, tidigt i årskurs 1 

för att skapa en grundförståelse inför kommande läsår. L4 och L5, som båda undervisar på 

yrkesprogram, menade att de inledningsvis har en genomgång av centrala begrepp relaterade 

till källkritik. L5 förklarade detta på följande vis (citatet är skriftspråksnormerat): 
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På grund av att många av våra elever har skrala kunskaper överhuvudtaget, kommer med låga 

betyg och lässvårigheter, kan jag inte bara jobba indirekt med källkritik. Vi behöver fokusera på 

ett område där vi jobbar direkt med källkritik, konkret, för att lära de begreppen och ge exempel 

på hur man kan ta reda på en källas äkthet, vad tendens är och så vidare. 

L4 beskrev att hon brukar använda sig av Skolverkets resurser, exempelvis Kolla Källan, för 

att introducera källkritik till sina elever. Ett exempel L4 gav på en sådan uppgift var att elever 

får hitta två hemsidor som sedan jämförs enligt Kolla Källans frågor. Denna uppgift byggdes 

sedan vidare på genom att eleverna fick läsa två på förhand bestämda artiklar gällande 

datorspelande där bland annat källornas trovärdighet diskuterades. Huvudmålet för denna 

uppgift var dock att eleverna skulle skriva en reflekterande text vilket betyder att källkritikens 

roll var sekundär.  

Både L4 och L5 beskrev hur en följd av att undervisa på yrkesprogram är att samarbeten 

över ämnesgränserna är svåra att få till, även om de båda hade föredragit att kunna genomföra 

sådana. Enligt dem beror svårigheterna på att de flesta elever läser svenska 1 under det första 

läsåret och sedan har historia och samhällskunskap i årskurs 2 och/eller 3. Samarbeten mellan 

svenska och historia/samhällskunskap beskrevs som vanligt förekommande av L2, L3 och L6 

som undervisar vid högskoleförberedande program. L2 berättade att han och 

samhällskunskapsläraren brukar samarbeta under årskurs 1. Senaste gången de genomförde ett 

sådant samarbete behandlades ämnet mobiltelefoners påverkan på inlärning och 

klassrumssituationer. Vid det tillfället fick eleverna jobba med källkritik i samhällskunskapen 

och i svenskan arbeta med referat och citatteknik. Ett liknande samarbete beskrevs av L6 som 

genomför temaarbeten, senast angående hållbar utveckling, tillsammans med 

samhällskunskapsläraren i årskurs 1. I detta arbete flikades informationskompetens in då 

eleverna behövde söka, värdera och använda information från spridda källor. L3 berättade att 

han på sin tidigare arbetsplats frekvent samarbetat med samhällskunskaps- och historielärare i 

årskurs 1 genom tematiska arbeten där de tillsammans gått igenom källkritik. De tre lärarna 

som samarbetar över ämnesgränserna var samtliga positivt inställda till det och såg stora 

fördelar med det. De tidigare nämnda gymnasiearbetskurserna består enligt L1, L2 och L3 av 

samarbeten mellan ämnen eftersom två lärare från olika ämnen handleder en grupp.  

4.1.1 Diskussion 

Lärarnas beskrivna uppfattningar om vad källkritik och informationskompetens är samt dess 

syfte inom undervisning var tämligen delade. De bredaste definitionerna gällande vad som 

ingår i ämnet presenterades av L1, L3 och L5. Likt Limberg (2013) och Probert (2009) 
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inkluderade dessa tre lärare sökning, värdering och användning av information i sina 

beskrivningar. L3:s och L5:s skildringar av begreppen var dock bredare än Limbergs och 

Proberts definitioner då de betonade läsförståelsen och ämneskunskapens roll, speciellt när 

det kom till värdering av information, vilket kan bero på att det ses genom ett 

svenskämnesperspektiv. Intressant nog var de tre lärarna med bredast beskrivningar av ämnet 

även historielärare. Om detta var en tillfällighet eller inte är svårt att bedöma men det kan 

bero på att källkritik har en central roll inom historieämnet. Även om källkritik behandlas 

olika inom historia och svenska kan det faktum att lärarna undervisar i båda ämnena ha 

bidragit till att deras uppfattning om ämnet vidgats. De övriga tre lärarnas beskrivningar rörde 

till stor del utvecklandet av medvetenhet om vilken information som kan användas och hur 

den kan användas. Denna beskrivning innehåller delar av det som Limberg (2013) tar upp 

som centralt för informationskompetens, nämligen relevansbedömningar och bearbetning av 

information (s. 73), dock inte informationssökning. Lärarnas syn på informationskompetens 

tas upp mer i detalj i kommande avsnitt.  

Att källkritik och informationskompetens tas upp som det primära undervisningsmålet i 

svenska 1 för att sedan främst ingå som ett sekundärt mål i övriga kurser är inte förvånande. 

Källkritik ingår tydligare i kursplanen för svenska 1 än för svenska 2 (Skolverket, 2017, s. 6–

9) och återkommer tydligt igen i svenska 3 då det tycks behandlas inom 

gymnasiearbetskursen. Genom att källkritik och informationskompetens tas upp i olika 

kontexter både explicit och implicit i de olika kurserna möjliggörs förmodligen det som 

Jacobson Harris (2009) kallar utvecklandet av en robust intern heuristik. Denna interna 

heuristik utvecklas enligt henne över en längre tid genom arbete i flera olika kontexter (s. 

167). Detta verkar dock svårt att åstadkomma för lärare och elever på yrkesprogram som 

enligt L4 och L5 ofta endast går svenska 1 eftersom svenska 2 och 3 är valbara.  

Att samarbeta över ämnesgränserna var svårt för lärarna på yrkesprogrammen eftersom 

undervisning i historia och samhällskunskap sällan pågick samtidigt som svenska 1. I och 

med att de lärare som samarbetade över ämnesgränserna såg positivt på det kan det ses som 

en negativ bieffekt av yrkesprogrammens struktur. Det kan även tänkas att dessa samarbeten 

bidrar positivt till elevernas utveckling av informationskompetens då flera lärare är 

involverade och möjligheterna för respons ökar. Respons, eller meningsfull återkoppling, är 

något som Limberg (2013) lyfter fram som ett villkor för undervisning om 

informationskompetens. Eftersom källkritik och informationskompetens sträcker sig över 

flera ämnen och därmed drar nytta av samarbeten mellan lärare och ämnen ställs lärare och 

elever på yrkesprogrammen inför ett påtagligt hinder.  
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Det område inom informationskompetens som svensklärarna beskrev minst detaljerat och 

som tycktes uppta endast en liten del av den egna undervisningen var informationssökning. 

Hälften av lärarna såg helst att skolbibliotekarien kom till klassen för att undervisa i 

informationssökning. En möjlig anledning till att det inte ges så stort utrymme i de olika 

svenskkurserna kan vara att det inte explicit nämns i någon av de enskilda kursplanerna utan 

endast i den övergripande formuleringen gällande svenskämnets syfte (Skolverket, 2017, s. 1). 

Det är svårt att spekulera i varför informationssökning inte nämns tydligare i de olika 

kursplanerna, men det är iögonfallande då andra komponenter inom informationskompetens 

nämns tydligt, exempelvis källkritik, strukturering av information och kritisk granskning av 

text. En annan aspekt som tas upp mer i detalj i kommande avsnitt är kursprovens status och 

utformning som inte bedömer informationssökning.  

4.2 Sökning, värdering och användning av information 

Nedan följer en redogörelse för lärarnas upplevelser av och uppfattningar om sökning och 

användning av information i svenskundervisningen.  

Alla lärare förklarade att deras undervisning innehåller informationssökning. Hur 

sökningen implementeras i undervisningen varierade dock bland lärarna. L1, L2, L3 och L4 

såg gärna att undervisning i informationssökning sker tillsammans med skolbibliotekarien, 

speciellt inför större arbeten som uppsatser. Samtliga intervjuade lärare låter sina elever söka 

på internet efter information, men L3, L4 och L5 uppgav att de försöker begränsa detta. Dessa 

tre lärare menade att de helst själva väljer vilka källor som ska användas. L3 menade att det 

blir lättare att få eleverna att läsa mer utmanande texter om han själv väljer källor eftersom 

han upplever att elever tenderar att söka sig till enkla texter om de får fria tyglar. Han 

poängterade även att det blir lättare för honom att bedöma elevernas värdering av källan om 

han själv är insatt i materialet. L4 tog upp tidsbrist, speciellt i svenska 2, som en anledning till 

att hon helst väljer källorna själv då det kan ta mycket tid för elever att hitta bra information. 

L5 berättade att hon vanligtvis väljer källorna åt eleverna i årskurs 1 eftersom de behöver 

mycket träning i läsning och skrivning och om eleverna samtidigt ska öva på 

informationssökning så blir det för mycket för dem.  I svenska 2 och 3 får L5:s elever dock 

oftare själva söka efter information, speciellt i svenska 3 i och med PM-skrivning. I övrigt 

menade lärarna att elever får söka fritt efter källor, speciellt vid uppsatsskrivande och inför 

argumentationer i tal och skrift.  

När det kommer till värdering och användning av information nämnde L2, L3 och L6 

kursproven i svenska 3 som en betydande aspekt. L2 och L3 poängterade båda att proven 
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premierar egenskapen att plocka ut relevanta delar ur olika källor. I tidigare kurser och i 

förberedelseskeendet övas speciellt relevansbedömningar. L2 komponerade exempelvis ett 

texthäfte med olika texter från olika författare inför kursprovet för att elever skulle få öva på 

att plocka ut relevanta avsnitt för att sedan använda i en reflekterande text. L6 förklarade att 

hon tycker sammanfogning av relevant material är komplicerat och att det därför får vara en 

process som övas på genom alla svenskkurser. Inför kursproven övar hon en del på det med 

eleverna och betonade vikten av att ha med sig referattekniken i grunden.  

Enligt L1 kommer källkritik och informationskompetens in tydligast när eleverna jobbar 

med argumentation. Han gav följande exempel:  

Att skriva om köttätande brukar vara populärt. Då går det ju ut på att eleverna måste hitta statistik 

och uppgifter från olika källor som stödjer argumentationen. När statistik redovisas, och var det 

kommer ifrån, då kommer det in tydligast.  

L2 nämnde också argumentation men även litteratur och språkhistoria då eleverna inom dessa 

områden måste bedöma vad som är relevant för uppgiften. Utöver argumentation betonade 

alla lärarna att källkritik och informationskompetens till stor del innefattas inom vetenskapligt 

skrivande. Lärarnas beskrivningar av vetenskapligt skrivande betonade särskilt värdering och 

användning av information eftersom elever behöver driva en tes med hjälp av olika 

informationskällor. Det innehåller således relevansbedömning och sammanfogning av 

information.  

4.2.1 Diskussion 

Trots att elever enligt lärarna i varierande grad själva får söka efter information framstår 

informationssökning som den komponent inom informationskompetens som prioriteras lägst. 

Detta kan ha att göra med hur kursplanerna i svenska är formulerade (som diskuterats i avsnitt 

4.1.1), men det kan även ha att göra med den syn på värdering och användning av information 

som svensklärarna uttryckte. Då den mest framträdande typen av värdering var 

relevansbedömning i enlighet med kursprovens format behövs inte informationssökning 

eftersom källorna då är på förhand givna. Istället betonas förmågan att kunna plocka ut det 

relevanta i på förhand givna källor för att sedan använda i skrivandet. Det är svårt att säga om 

den höga prioriteringen av relevansbedömningar kommer sig av kursprovens status eller från 

något inneboende i svenskämnet. Att göra relevansbedömningar är något som kan tänkas vara 

nödvändigt i många uppgifter som har med läsning och skrivning att göra vilket pekar mot att 
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just relevansbedömningar är något centralt för svenskämnet. Det kan även ses som en del av 

det som läroplanen benämner ”kritisk granskning av text” (Skolverket, 2017, s. 1).  

En mycket intressant aspekt som lyftes fram av L3 var att lärarens eget framtagande av 

källor för med sig att materialet lättare kan anpassas till elevernas nivå vilket kan underlätta 

lärarens bedömning av elevernas läsning. Sett till utvecklandet av läsförståelse och 

ämneskunskap kan det rimligtvis antas att denna metod är mer effektiv än att elever själva ska 

söka efter information, dock på bekostnad av utvecklingen av elevernas sökförmåga. En sådan 

avvägning som lärare kan behöva göra mellan sökförmåga och läsförståelse/ämneskunskap 

visar den komplexitet som omger informationskompetens inom svenskämnet.  

En annan faktor som kan spela in på prioriteringsnivån av informationssökning kan vara, 

som två lärare nämnde, tidsbrist. Tidsbrist kan även vara bidragande till att fyra lärare helst 

ser att skolbibliotekarien tar hand om undervisningen om informationssökning men det kan 

även ha att göra med att bibliotekarier är utbildade inom området. En förutsättning som 

Chung och Neuman (2007) tar upp för lyckad informationssökning är förmågan att vara 

analytisk i själva sökningsprocessen. Ingen av lärarna tog upp detta eller något som liknar de 

informationssökningsstrategier Eisenberg et al (2010) framlägger i thebig6. Att undervisa i 

strategier och hur man på ett analytiskt sätt närmar sig informationssökning kan helt enkelt 

vara för tidskrävande för svensklärare. Det kan även bero på att lärarna är osäkra på hur man 

undervisar i det; dock nämnde ingen av lärarna en sådan osäkerhet.  

4.3 Lärarnas tankar om och upplevelser av källor 

I detta avsnitt presenteras lärarnas tankar och upplevelser gällande vilka källor som 

rekommenderas och inte rekommenderas i svenskundervisningen.    

Angående vilka källor som brukar rekommenderas eller inte rekommenderas tog fyra 

lärare upp att de oftast avrådde eleverna från att använda Wikipedia. Anledningen till att 

denna källa inte rekommenderades var enligt L1 och L3 att det är en sekundär källa vilket gör 

värdering av informationen svår. L2, L4 och L6 var mer positivt inställda till Wikipedia och 

menade att beroende på situation så kunde det användas. L2 förklarade att specifika källor inte 

per automatik är rekommenderade eller avrådda i hans klassrum, istället diskuteras varje 

individuell källas meriter i relation till rådande situation. L4 menade att källor som Wikipedia 

kan vara användbara om eleverna behöver undersöka ett datum eller begrepp, men att hon 

helst diskuterar enskilt med elever om vilka källor som passar den aktuella uppgiften. Ett 

liknande tillvägagångssätt beskrevs av L6 som menade att det helt beror på situationen. 

Wikipedia kan enligt henne vara bra om eleverna ska skaffa sig en överblick över ett område.  



26 

 

L1, L3 och L4 förklarade att de ofta försöker få eleverna att söka sig till skolbiblioteken 

för att hitta information men att många elever hellre söker på internet. L1 berättade följande: 

När man gör vissa uppgifter i svenska brukar jag säga att ”ni får inte använda Wikipedia, det är 

uteslutet”. För att försöka få dem att söka information på andra ställen och få dem att inse att även 

om det finns enormt mycket information på internet så finns det böcker också. Vi har ett jättebra 

skolbibliotek. 

L3 samlar hellre på sig egna källor som han rekommenderar till eleverna eftersom han anser 

att information på internet sällan är paketerad på ett sätt som passar elevernas behov. L4 

förklarade att hon helst ger eleverna ett kompendium med källor eftersom de flesta eleverna 

har svårt att söka själva och det att tar för mycket tid.  

4.3.1 Diskussion 

Att många lärare upplever att de diskuterar olika källors meriter kopplade till specifika 

uppgifter individuellt med eleverna är positivt sett till utvecklingen av elevernas 

informationskompetens. Det kan liknas vid Limbergs (2013) villkor om konsekvent och 

meningsfull återkoppling på specifika delar av processen (s. 72) eftersom eleverna får respons 

på valda källor och tips om hur de ska tänka vid valet av källa. En aspekt som återkommer i 

denna kategori från det förra avsnittet är relevansbedömningarnas dominanta position och 

informationssökningens problematik. Även här nämns tidsåtgång som en bidragande faktor 

till varför kompendier används över informationssökning, dock här med motiveringen att det 

tar för mycket tid för eleverna. En annan anledning som nämns är att information på internet 

är dåligt anpassad för elevernas användningsområde. Båda dessa anledningar kan i sig vara 

bidragande faktorer till varför eleverna behöver öva på att söka efter information. Flera andra 

variabler kan dock behövas tas i beaktning, exempelvis elevernas undervisningsbehov. Om 

läraren inte känner att hen har tid att gå igenom informationssökning kan det vara för att 

eleverna behöver stöd inom andra områden som bedöms som viktigare såsom det tidigare 

nämnda läsförståelse; det är således inte helt oproblematiskt.  

4.4 Upplevda problem i undervisningen och förändring 

över tid 

Följande avsnitt berör de problem som lärarna upplever att eleverna har i undervisningen i 

källkritik och informationskompetens. Även problem som lärarna själva erfar tas upp samt hur 

de upplever att undervisning i källkritik och informationskompetens på gymnasiet har 

förändrats över tid.  
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Ett av de mest framträdande problemen som elever stöter på var enligt lärarnas 

upplevelser informationssökning. L1 menade att det finns en övertro bland lärare kring 

elevers datorkunskaper. Han förklarade att ”det blir en krock mellan att vi tror att eleverna ska 

vara bättre på att söka efter information när många har extremt svårt med att ens skriva rätt 

sökord”. Detta leder enligt honom till att lärare behöver bli bättre på att undervisa i 

informationssökning samt att bibliotekarier behövs som resurser då detta är en del av deras 

expertis. L2 berättade att ett återkommande problem för hans elever är att de ofta väljer för 

svåra ämnen eller för komplicerade infallsvinklar i exempelvis gymnasiearbetskursen. 

Konsekvensen av detta blir att eleverna får svårt att hitta den information som behövs. Att 

elever har svårt att hitta nödvändig information till en uppgift togs även upp av L4 som 

förklarade att många av hennes elever har svårt att plocka från flera källor för att få ihop det 

som krävs till uppgiften. Ibland glömmer eleverna bort att de inte måste använda internet för 

att hitta källor utan att det även finns tryckta källor. Detta kommenterades av L4 som att ”då 

tror de inte att det gills som källor”. L6 tog upp att vissa elever behöver hjälp med att använda 

Google då de inte behärskar sökord. Hon poängterade även att det överlag kan vara svårt för 

elever att orientera sig på internet i och med distraherande hyperlänkar. För att motverka detta 

brukar hon tipsa om några bra webbsidor för att eleverna inte ska gå vilse på internet.  

Två lärare tog upp att bristande läsförståelse kan utgöra ett särskilt problem för 

utvecklingen av informationskompetens hos elever. L3 menade att bristande läsförståelse gör 

det väldigt svårt för elever när det kommer till att se tendenser i en källa. En liknande tanke 

uttrycktes av L5 som berättade att hon ser en koppling mellan elevers tidigare läs- och 

språkerfarenheter och förmåga att vara källkritiska. Enligt henne har elever med bristande 

ordförråd svårt att uppfatta hur värdeladdade ord påverkar deras förståelse och inställning till 

texter.  

Gällande lärarnas upplevda problem i undervisningen tog L3 och L5 upp svårigheter i att 

förklara vissa begrepp. L3 tog upp att det kan uppstå problem med exempelvis tidskriteriet då 

detta kriterium betyder olika saker i olika ämnestraditioner. I historieämnet förklarar han 

exempelvis tidskriteriet som skillnaden på dagböcker och memoarer skrivna samma dag men 

att det i samhällskunskap eller svenska kan syfta på att forskning ska vara nyligen uppdaterad. 

Detta förklarade han kan förvirra eleverna eftersom ”vi lärare ofta tror att vi tänker på samma 

sätt när vi i själva verket tänker olika”. Ett begrepp som L5 menade var svårt att förklara för 

eleverna var tendenskriteriet. Hennes upplevelser var att elever kan förstå tendenser i reklam 

ganska lätt men inte när auktoriteter som politiker talar. Hon bemöter den typen av 
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problematik genom att kontinuerligt återkomma till olika kriterier och diskutera det med 

eleverna.  

En svårighet som togs upp av L2 var situationer där elever väljer känsliga ämnen vid 

argumenterande tal. Han har till exempel valt att inte godta teser som behandlar invandrings- 

och integrationsproblematik vid just tal för att ingen i klassen ska känna sig påhoppad. Han 

har märkt att vissa elever har svårt att förhålla sig opartiska och kritiska till information 

presenterade av högerextrema sidor vilket han har svårt att bemöta. Om elever vill föra 

resonemang som kan vara stötande i text kan det gå bra men han värdesätter framförallt att 

ingen i hans klassrum ska känna sig kränkt eller påhoppad.   

Tre av lärarna uppmärksammade att elever verkar vara mer medvetna än tidigare när det 

gäller källkritik och informationskompetens. L2 menar att grundskolereformen 

(läroplansförändringen 2011) har bidragit positivt då många elever kommer till gymnasiet 

med en större förförståelse än tidigare angående källkritik. L4 anmärkte att elever ställer fler 

frågor kring källor nu än förr och L6 upplever att det ingår i deras allmänna förhållningssätt 

att vara mer kritiska nuförtiden.  

L3 menade att han inte arbetat tillräckligt länge för att kunna uttala sig om någon 

förändring men att han upplever att elevers förståelse av sakprosa försämrats i relation till 

förståelse av berättelser. L5 upplever att färre elever har den analytiska förmågan vilket har 

som följd att elever har svårare nu än förr att argumentera.  

4.4.1 Diskussion 

Informationssökning framstår som det eleverna har störst problem med inom 

informationskompetens. Som tidigare nämnts är det även det område som lärarna 

uppmärksammar minst, vilket möjligtvis kan förklara varför eleverna har svårt med det. 

Komplexiteten i att inkorporera informationssökning i svenskundervisningen bör dock 

understrykas. Det är som tidigare nämnts inte helt självklart utifrån läroplanen hur 

undervisning i informationssökning bör bedrivas i svenskämnet (se sektion 4.2.1), förutom att 

det på något sätt ska implementeras i undervisningen. L1:s uttalande om en vanlig övertro 

bland lärare på elevers datorkunskaper och hur det leder till en övertro gällande elevers 

sökförmåga påminner om det Jacobson Harris (2008) tar upp gällande att många unga 

personer är vana internetanvändare men nybörjare när det kommer till sökning och värdering 

av information. Sådana tankar om elevers tekniska erfarenheter kan möjligtvis förklara varför 

informationssökning underprioriteras; lärare kanske helt enkelt antar att det ska vara lättare 

för elever än det är.  
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L2:s återkommande problem gällande elever som väljer för komplicerade infallsvinklar 

vid uppsatsskrivande har även det med informationssökning att göra. Chung och Neuman 

(2007) tar exempelvis upp förmågan att vara analytisk även i sökningsprocessen som en viktig 

del inom informationskompetensen. Denna analytiska förmåga kan tänkas utgöra ett viktigt 

steg för att motverka att elever väljer för svåra infallsvinklar. Här kan Eisenberg et als (2010) 

modell thebig6 vara till hjälp eftersom den förutsätter att elever definierar problemet och 

sedan formulerar strategier för att lösa det. Genom att arbeta på detta sätt kan elever innan de 

börjar söka efter information bli medvetna om vad som är möjligt och omöjligt tidigt i 

processen. Problemet som L4 tog upp angående elevers svårigheter att plocka från flera källor 

samt tendensen att glömma bort tryckta källors användbarhet kan möjligtvis även det 

motverkas genom att arbeta mer analytiskt med sökningar. Om en diskussion förs gällande 

var man kan hitta information för lösandet av det aktuella problemet innan arbetets påbörjan 

kan elever förhoppningsvis förbigå hinder relaterade till svårigheter i att hitta passande 

information.  

Att bristande läsförståelse utgör ett problem i undervisningen i informationskompetens, 

som två lärare nämnde, kan som tidigare föreslagits vara en bidragande faktor till att 

relevansbedömningar prioriteras högt. Genom att elever får läsa texter och sedan bedöma vad 

som är viktigt och oviktigt för deras aktuella syfte skapas tillfällen för utveckling av elevernas 

läsförståelse och ämneskunskap. Om detta är det huvudsakliga målet i undervisningen blir det 

även förståeligt (som tidigare nämnts i avsnitt 4.2 och 4.2.1) att läraren själv väljer ut vilka 

texter som ska användas. Detta för att kunna anpassa materialet efter elevernas kunskaper 

samt för att läraren själv får tillfälle att sätta sig in i den aktuella källan och således lättare 

kunna bedöma elevernas läsning och användning av den.  

Det problem som L3 nämnde angående att lärare använder källkritiska begrepp på olika 

sätt, som vid exemplet med tidskriteriet, och den förvirring detta kan skapa hos elever tyder 

på vidare fördelar med att samarbeta över ämnesgränserna. Om lärare i olika ämnen till 

exempel diskuterar källkritik och tillsammans kommer fram till hur det bör uttryckas och 

undervisas i olika ämnen kan uppstådd förvirring kring begreppen förhindras.  

Svårigheten som L2 tog upp gällande potentiellt stötande innehåll vid argumenterande tal 

visar att en viss problematik kan uppstå i undervisningen i källkritik och 

informationskompetens. Den typ av situation som L2 beskriver skulle kunna vara ett bra 

tillfälle att diskutera källkritiska principer och demonstrera för eleven varför exempelvis en 

högerextrem källa kanske inte är trovärdig och användbar för det aktuella syftet. Detta 

förutsätter dock att läraren har tid att gå igenom specifika exempel med eleven vilket läraren 
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kanske inte har. Det blir således ett avvägande kring hur mycket tid och energi som ska läggas 

för att avvärja en potentiellt stötande situation.  

Det som tre av lärarna lyfte fram som en positiv förändring gällande elevers ökade 

medvetenhet kring källor och dess användningsområde är anmärkningsvärt. De tre lärarna 

som nämnde detta har lång erfarenhet av svenskundervisning (18, 37 respektive 10 års 

erfarenhet) vilket ger påståendet en hög trovärdighet. Mer specifikt tycks lärarnas 

uppfattningar om eleverna tyda på att elevers främsta styrka inom källkritik och 

informationskompetens är förmågan att ställa sig kritiska mot källor.   

4.5 Metoddiskussion 

Valet att intervjua just svensklärare på gymnasiet kom sig av att det var deras perspektiv som 

jag ville undersöka. Eftersom fyra av de intervjuade lärarna nämnde skolbibliotekariernas roll 

i undervisning av källkritik och informationskompetens kunde det även ha varit intressant att 

få ta del av deras syn på ämnet. Detta bedömde jag dock som opassande för studien då det 

som undersöktes specifikt var källkritik och informationskompetens inom just svenskämnet. 

Genom att inkludera skolbibliotekarier bland informanterna hade studien riskerat bli för bred 

och därmed förlorat koherens.  

En metodologisk aspekt angående informanterna som kan ha påverkat resultatet och 

därmed vara värdefull att ha i beaktning är informanternas eventuella intresse för ämnet. 

Eftersom att missivbrev skickades ut med en förklaring av studiens syfte finns möjligheten att 

de lärare som svarade och ställde upp fann ämnet för studien extra intressant och kan därmed 

inte sägas representera ett statistiskt generaliserbart perspektiv på området. En möjlighet är att 

de lärare som ställde upp var extra insatta i ämnet. Dock är den statistiska generaliserbarheten 

i studier baserade på kvalitativa intervjuer ofta låg per automatik då antalet informanter hålls 

lågt. Att lärarna som intervjuades skulle vara extra intresserade av ämnet är dock omöjligt att 

konstatera och det var inget som framgick av resultaten.  

Genomförandet av intervjuerna gick bra då jag anser att samtliga intervjuer bidrog till 

uppfyllandet av studiens syfte. Sett till antalet informanter var jag ursprungligen tveksam till 

att sex intervjuade lärare skulle ge ett tillräckligt fylligt resultat och jag siktade på ett högre 

antal om ca åtta informanter. En anledning till att informantantalet minskades var de 

svårigheter som uppstod i uppbokandet av lärarintervjuer. Många av dem som tackade nej till 

medverkande uppgav att det var en för stressig tid för dem i och med bland annat stundande 

kursprov. Dock var den främsta anledningen till att antalet minskades att jag under arbetets 
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gång betryggades gällande informantantalet då jag märkte att resultatet tydligt motsvarade ett 

passande omfång för studiens syfte.  

5 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka hur några svensklärare uppfattade och upplevde 

undervisning i källkritik och informationskompetens. Resultaten visade att källkritik och 

informationskompetens främst inkorporeras sekundärt, eller indirekt, i svenskundervisningen. 

Den del av källkritik och informationskompetens som prioriterades högst av lärarna var 

relevansbedömningar och det som prioriterades lägst var informationssökning. 

Informationssökning var även det område som lärarna upplevde som svårast för eleverna.  

En slutsats som nåtts med denna undersökning är att implementering av 

informationssökning inom svenskundervisning bör ses över och prioriteras högre. En möjlig 

pedagogisk implikation är att svensklärare behöver släppa en del av kontrollen gällande vilka 

källor och material som används i undervisningen, såväl gällande framtagandet av färdiga 

kompendier som vid fri internetsökning. En förutsättning för detta är dock att undervisning i 

informationssökning tillåts ta plats. Undervisningen behöver även syfta till att utveckla 

elevernas analytiska och strategiska förmåga inför och under informationssökningsprocessen, 

som Chung och Neuman (2007) och Eisenberg et. al (2010) förespråkar. Det problematiska 

med att släppa på kontrollen över undervisningsmaterialet är att det blir svårare för 

svenskläraren att nivåanpassa materialet samt att bedöma elevernas förståelse av det. I viss 

mån handlar det om en avvägning gällande informationskompetens kontra 

läsförståelse/ämneskunskap där en balans behöver uppnås.  

Ytterligare en slutsats som nåtts med denna undersökning är att det område inom 

informationskompetens som tycks vara mest tillämpningsbar inom svenskämnet är 

relevansbedömningar. Att relevansbedömningar kan spela en central roll i 

svenskundervisningen är positivt då Limberg (2013, s. 73) lyfter fram denna aspekt som 

viktig för utvecklandet av informationskompetens. En pedagogisk följd av detta är att 

svensklärare kan, och rimligtvis bör, ta ett större ansvar när det kommer till utvecklandet av 

elevers förmåga att göra relevansbedömningar i relation till andra lärare. Svensklärare kan 

exempelvis vid samarbeten med andra ämnen med fördel ta ett större ansvar för just denna 

form av informationskompetens. 

Ett förslag för en framtida studie är att undersöka skolbibliotekariers perspektiv. En 

intressant aspekt som framkommit i denna studie är den om skolbibliotekariernas roll i 
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undervisningen i källkritik och informationskompetens. Det vore således intressant att få 

större insikt i hur skolbibliotekarier ser på sina roller som pedagoger när det kommer till 

undervisning i källkritik och informationskompetens. Det skulle även vara intressant att få ta 

del av skolbibliotekariers perspektiv på begreppen källkritik och informationskompetens i 

syfte att utröna vad som är förenligt med kursplanerna i svenska för att därigenom på ett 

smidigare sätt kunna inkludera skolbibliotekarierna i undervisningen.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Hur länge har du undervisat i svenska? Vilka andra ämnen undervisar du i? Vilka 

svenskkurser undervisar du i för tillfället? 

Vilka kunskaper och/eller färdigheter associerar du till källkritik? Samma fråga angående 

sökning och användning av information. 

Arbetar du specifikt med källkritik inom svenskan? Om ja, på vilka sätt? Om nej, upplever du 

att du arbetar indirekt med det? 

Till vilka uppgifter eller inom vilka områden är det aktuellt för elever att självständigt söka 

information? Hur brukar du rekommendera att eleverna går tillväga för att samla in 

information?  

Skiljer sig arbetet med källkritik etc. åt i de olika kurserna, hur? Vilken sorts progression 

föredrar du? Exempelvis, vad ska en elev i svenska 3 kunna? 

Vilka problem brukar dina elever typiskt stöta på när det kommer till att söka efter 

information? Vilka problem vid värdering av information? Samma fråga för användning av 

information. 

Finns det särskilda behov att undervisa i källkritik inom just svenskämnet? När det kommer 

till källkritik och informationssökning etc. vad tycker du lämpar sig bra inom svenskämnet, 

eller inte? 

Händer det att du samarbetar med lärare från andra ämnen där källkritik eller 

informationssökning, värdering och/eller användning ingår? Om ja, hur går det till? 

Vilka källor brukar eleverna rekommenderas eller inte rekommenderas? Hur upplever du själv 

informationssökning och källkritik? Hur ser ”bra” informationssökning, värdering och 

användning ut enligt dig? När lyckas en elev? 

Bortsett från uppgifter vi tidigare nämnt (argumenterande texter, debatter och uppsatser) finns 

det andra områden inom svenskämnet där källkritik är aktuellt? 

Sett över tid, har du märkt någon förändring i hur undervisning av källkritik etc. tas emot av 

elever? Känns ämnet viktigare idag än tidigare eller är elever kanske bättre på detta idag? 

Finns det något du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 2 - Missivbrev 
 

 

 

 

 

Hej XXXXX! 

Jag heter Simon Granath och är lärarstudent i ämnena svenska och engelska på Mälardalens 

högskola med inriktning mot gymnasiet. Jag arbetar just nu med mitt examensarbete i svenska 

vilket behandlar ämnena informationskompetens och källkritik i svenskundervisningen. Mitt 

intresse för hur svensklärare närmar sig frågor om källkritik har väckts den senaste tiden i och 

med det ständigt förändrande informationsklimatet samt de kommande förändringarna i 

läroplanen gällande digital kompetens. Därför är jag nu intresserad av att få intervjua dig som 

är aktiv svensklärare på gymnasiet.  

Det jag vill undersöka är hur svensklärare ser på svenskämnets roll när det kommer till 

undervisning i sökande, värderande och användande av information. Detta skulle kunna 

sammanfattas som källkritik i en vid mening.  

Det vore en stor förmån att få intervjua dig. Deltagandet är givetvis anonymt och i 

sammanställningen av resultatet kommer det inte att framgå vilken skola eller kommun du 

jobbar inom. Intervjuerna planeras att äga rum under april och beräknas ta ca 30 minuter. 

Intervjuerna spelas även in.  

Vid intresse eller frågor hör vänligen av dig till  

xxxx@xxxx.xxxxx.xx 

Du kan även nå min handledare Gustav Bockgård via 

xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx 

Stort tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

 


