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Studien syftar till att undersöka hur elever i årskurs 1 och 3 gör källkritiska bedömningar av 

texter anpassade för barn på internet. Studiens forskningsfrågor behandlar de källkritiska 

metoder och strategier eleverna använder i mötet med information och hur eleverna ser på 

sina egna förmågor att göra källkritiska bedömningar. Studiens urval består av 95 elever i 

årskurs 1 och 3. Eleverna deltog i studien genom att svara på ett frågeformulär, 21 elever 

deltog även i semi-strukturerade gruppintervjuer. Eleverna i studien ser de källkritiska 

förmågorna som viktiga att utveckla i dagens samhälle och använder ofta självlärda strategier 

och metoder. De slutsatser denna studie kommer fram till är att den källkritiska förmågan inte 

skulle handla om någon mognadsfråga, utan istället uppfattas elevernas läs- och 

skrivutveckling vara den viktigaste faktorn för inlärning av källkritik i de yngre årskurserna. 

Eleverna behöver undervisning i källkritik för att utveckla sina källkritiska förmågor. 

Nyckelord: elevperspektiv, grundskola, informationskompetens, källkritik, lärande, 

undervisning, läs- och skrivinlärning 
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Abstract 
This study aims to discover how pupils, age 7 and 9, make assessments of sources targeted to 

children online. This study has an inquiry that questions what strategies and methods the 

pupils use when faced with information online and how the pupils self-assess their knowledge 

of source criticism. The pupils’ thoughts and experiences with source criticism were compiled 

through a questionnaire and semi-structured interviews with 95 pupils. The pupils in this 

study see the importance of source criticism in our modern society and often use self-taught 

strategies and methods when faced with information they do not completely trust. The 

conclusions of this study are that the capability of doing assessments has nothing to do with 

maturity, instead we argue that reading and writing development has the largest role in how 

young pupils imbibe source criticism. This ability needs to be taught so that the pupils get an 

understanding of how to be critical of sources. 

Keywords: pupil perspective, primary school, information literacy, source criticism, education, 

teaching, literacy 
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1 Inledning 

Carlsson (2013, s. 47) beskriver att mediekunnighet består av de breda kunskaper och 

färdigheter som behövs för att kunna använda medier och kommunikation på internet. Vidare 

framhåller hon att mediekunskap och källkritik går hand i hand då det är viktigt att kunna 

analysera vem som bidragit till informationen och vilka motiv som ligger bakom en text eller 

en bild. I kursplanen för svenska (Lgr11 2018, s. 265) framgår att elever i årskurs 3 ska kunna 

föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texter och relatera detta till egna 

erfarenheter och även kunna skriva enkla faktatexter. Det är även tydligt att källkritik är en 

viktig del av svenskämnet om man ser till det centrala innehållet i läroplanen (Lgr11 2018, s. 

258) där källkritik och informationssökning får ett eget stycke. 

I Skolverkets uppföljning av digitaliseringsstrategin (2019a, s. 12) framkom att en av tre 

lärare i lågstadiet undervisar om källkritik. Detta är betydligt lägre än andelen lärare som 

arbetar med källkritik på mellanstadiet och högstadiet. Skolverket (2019a, s. 12) diskuterar 

kring om detta beror på att det saknas krav i de lägre årskurserna till skillnad från i årskurs 6 

och 9 eller om det beror på något annat. I vår tidigare studie (Berglund & Thunstedt Degnell 

2018, s. 34) framkom att många lärare anser att kunskaperna om källkritik kommer med tiden 

och att eleverna inte kan se, eller har svårt för att se skillnad på sann och falsk information. 

Det blir istället något som överlämnas till de högre årskurserna. Detta framgår även i Limberg 

& Folkessons (2006, s. 120) IDOL-studie där de beskriver att lärare ser den källkritiska 

förmågan som en mognadsfråga. De menar att detta hämmar lärarnas vilja och förståelse för 

vikten av att arbeta med källkritik i en tidig ålder.  

När eleverna möter texter i sin vardag kan de se ut på olika sätt. Det kan vara genom böcker, 

tidningar, reklamer, sociala medier osv. Eleverna blir exponerade för flera texter per dag från 

att de bara är några månader gamla (Statens medieråd, 2019b, s. 11), speciellt online. Hur ska 

de då lära sig att hantera detta konstanta flöde av olika texter så tidigt som möjligt?  
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1.1 Problemområde, syfte och frågeställningar 

I följande avsnitt presenteras problemområde, studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

1.1.1 Problemområde 

1 av 3 lärare på lågstadiet aktivt med källkritik trots att deras tidigare forskning tyder på att 

det är viktigt att lägga grunden för elevernas källkritiska förmåga tidigt. Limberg och 

Folkesson (2006, s. 120) lyfter att många lärare har uppfattningen om att förmågan att avgöra 

sant från falskt snarare handlar om mognad, vilket även framgick under vår tidigare studie 

(Berglund & Thunstedt Degnell 2018, s. 35). Många lärare känner att de inte kan lämna 

eleverna själva vid informationssökning då de inte litar på elevernas källkritiska förmågor. 

Kan vi identifiera denna mognad för källkritiskt tänkande genom att jämföra hur elever i 

årskurs 1 och i årskurs 3 tänker om källkritik på internet och sin egen källkritiska förmåga? 

 

1.1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att få ökad insikt i hur en utvald grupp elever i årskurs 1 och 

3 avgör om information de möter på internet är sann eller falsk. 

 

1.1.3 Frågeställningar 

Uppsatsen riktar sig mot elevernas egna uppfattningar och kunskaper inom ämnet källkritik. 

För att precisera och uppnå syftet med studien har vi tagit stöd i följande frågeställningar: 

→ Vilka strategier och metoder använder elever i årskurs 1 och 3 för att avgöra om 

information på internet är sann eller falsk? 

 

→ Vilka uppfattningar har elever i årskurs 1 och 3 om sina egna källkritiska förmågor? 
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2 Bakgrund 

Föreliggande studie tar avstamp i styrdokumenten för grundskolans tidiga år och bygger på 

tidigare forskning vad gäller undervisning och hur människor tillägnar sig kunskaper i och om 

källkritik. Nedan presenteras styrdokumenten och aktuell forskning inom området. 

2.1 Läroplanen 

Revideringen av läroplanen 2018 (Lgr11 2018) gav digitaliseringen ett ökat fokus. Eleverna 

växer upp i en värld som präglas av ett stort digitalt informationsflöde där de behöver lära sig 

att bearbeta och sortera olika sorters information de möter. Gärdén och Utter (2019, s. 1) 

hänför läroplanens revidering (Lgr11 2018) till de baskunskaper eleverna behöver utveckla 

för att kunna leva i dagens informationssamhälle. Revideringen av läroplanen ökade även 

vikten av att utveckla elevernas källkritiska förmåga. Francke och Johansson (2019, s. 1) 

framhåller att den digitala utvecklingen gör att källkritiken ges en viktigare roll i samhället 

och därför, med rätta, borde ges ett större utrymme i läroplanen.  

I det centrala innehållet för svenskämnet står det bland annat hur eleverna i årskurs 1–3 ska 

utveckla sin källkritiska förmåga genom att förstå hur texters avsändare påverkar innehållet. 

Källkritikens koppling till digitala medier framkommer ytterligare genom formuleringen: 

”Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier” (Lgr11 

2018, s. 259). Förståelse för sitt eget språkbruks påverkan via digitala medier blir därför en 

viktig kompetens kopplat till källkritiken. Samtidigt kan denna förståelse för det egna 

språkbruket  projiceras till en förståelse och kritisk granskning av andra användares 

språkbruk.  

Vikten av att undervisa om källkritik även i de lägre årskurserna framgår i svenskämnets 

kursplan under rubriken Syfte: ”Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor” (Lgr11 2018, 

s. 257). Ser vi till lärande som något progressivt, innebär det att vi redan tidigt behöver 

undervisa om och lägga grunden för ett källkritiskt tänkande hos eleverna. 

2.1.1 Övriga styrdokument 

Från och med 1 januari 2020 blir Barnkonventionen (Barnkonventionen 2009) lag i Sverige, 

vilket innebär att vi måste förhålla oss även till denna. I Barnkonventionen uttrycks alla barns 

rättighet till yttrandefrihet. Denna rättighet inkluderar att alla barn har rätt att dela, söka och ta 
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del av information, i såväl tal som skrift genom olika medier (Barnkonventionen 2009, s. 29–

30).  Artikel 17 i barnkonventionen handlar om barnens rättighet till information och syftar till 

att säkerställa att alla barn får tillgång till information. Detta ska främja barnens sociala och 

moraliska välmående. Denna artikel vänder sig främst till massmedia och deras ansvar att 

information genom olika kanaler ska vara av värde för barnen (Barnkonventionen 2009, s. 

31). Vi menar att barns rätt till information förenas med barns rätt att lära sig att förstå den 

information de får tillgång till. 

2.2 Informationskompetens 

En stor majoritet av Sveriges befolkning vistas dagligen på internet, i sociala medier, på 

nyhetssajter och i sökfunktioner såsom Google och Wikipedia. Historiskt sett är det ett väldigt 

nytt sätt att skaffa information och skapa sociala relationer. Eleverna växer upp i en värld där 

de aldrig varit utan detta medium. De digitala medierna har således förändrat de baskunskaper 

som är viktiga för dagens samhällsmedborgare. Limberg (2006 s. 68) påvisar att alla som 

vistas i de digitala miljöerna bör ha informationskompetens, som på engelska beskrivs som 

information literacy. Begreppet informationskompetens inbegriper förmågor i att kunna 

förstå, förhålla sig kritiskt till, skapa mening ur och producera information genom olika 

medier, där gränsen mellan författare och användare till stor del är helt upplöst (Limberg 

2006, s. 67). Information literacy är som nämnt ett annat ord för informationskompetens. 

Enligt Senn Breivik (2005, s. 23) är information literacy ett samlingsnamn för olika former av 

färdigheter och kompetenser som inkluderar digital kompetens, visuell kompetens, 

mediekunnighet etcetera. Hon förtydligar att information literacy är en samling av de 

kunskaper och kompetenser som ingår i ett källkritiskt tänkande. Informationssökning, som är 

en del av information literacy, grundas i att människan av sin natur söker efter information. 

Språket är människans främsta redskap för tankar och formandet av frågor, som i sin tur kan 

leda till sökandet efter information (Lundh 2011, s. 123). Sundin och Rivano Eckerdal (2014, 

s. 13) framför även läsförståelse som en stor del av informationskompetensen, dels för att det 

engelska ordet literacy översätts till läs- och skrivkunnighet, dels för att läsförståelse handlar 

om hur människor skapar mening åt information. Dagens barn behöver lära sig att lagra och 

organisera det massiva flödet av information som tillgängliggörs genom internet. Senn 

Breivik (2005, s. 22) påpekar vikten av att förhålla sig kritisk till information man möter på 

internet, eftersom vem som helst kan lägga upp vad som helst på internet och få det att se 

professionellt ut. Kort sagt innebär informationskompetens de kunskaper som krävs för att 

söka och använda information på ett ändamålsenligt sätt. Informationskompetens sätts ofta i 
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sammanhang med mediekunnighet och skapar samlingsnamnet MIK, medie- och 

informationskunnighet. I detta fall väljer vi att enbart fokusera på informationskunnighet, eller 

informationskompetens eftersom fokus i denna studie ligger i vad eleverna gör med den 

information de möter i sin vardag.  

2.3 Elevernas internet- och källkritiksvanor 

Förmågan att förhålla sig källkritisk är följaktligen en självklar och viktig del i 

informationskompetensen. Följande avsnitt beskriver tidigare forskning som behandlar 

källkritik för elever i åldrarna 5–10 år. Under vårt sökande efter tidigare forskning kom vi till 

insikten att studier om elevers källkritiska förmågor saknas för skolans yngre elever. 

2.3.1 Hemmiljö 

I undersökningen Ungar och medier (Statens medieråd 2019a, s. 64–66) redovisas barns 

internetvanor och förmåga att förhålla sig källkritiskt till information de möter. Eleverna i 

årskurs 3 har ofta regler i hemmet om hur länge de får använda de olika digitala medierna 

kopplade till internet. En stor majoritet av de tillfrågade barnen får trots detta använda internet 

hemma. Vid frågan om vad barnen gör om två sajters information inte stämmer överens svarar 

flest elever i årskurs 3 att de frågar vuxna vad de tycker men det är lika många som svarar att 

de inte vet vad de gör. Jämför vi åldersgrupperna 9–12 och 13–16 skiljer det sig i vilka 

strategier barnen tar till för att avgöra om information är sann eller falsk. I åldersgruppen 13–

16 kan man se en drastisk förändring och majoriteten av barnen väljer att hitta mer 

information om ämnet på andra sajter. I undersökningen Småungar och medier (Statens 

medieråd 2019b, s. 17–48) ligger fokus på de allra yngsta barnen. I denna studie är det 

barnens vårdnadshavare som svarat på frågorna. Majoriteten av föräldrarna uppger att barnen 

i åldersgruppen 5–8 år tillbringar mindre än en timma till två timmar på internet, varje dag till 

någon gång i veckan, under sin fritid. Undersökningen visar att i relation till tidigare 

undersökningar kryper användandet av internet längre ned i åldrarna. En majoritet av 

föräldrarna uppger att de samtalar med sina barn om hur man använder internet samt att de 

har regler för hur lång tid barnen får vara på internet och vilket innehåll de får ta del av. 

Undersökningen visar att barn oftast läser böcker och tidningar eller ser på film eller tv-

program när de vistas på internet i hemmiljön.  



   
 

11 
 

2.3.2 Skolmiljö 

Den forskning som finns gällande undervisning i källkritik handlar främst om äldre elever, i 

högstadiet och på gymnasiet. Carlsson och Sundin (2018, s. 71–73) har i sin studie intervjuat 

lärare i årskurs 9 om källkritikens och informationssökningens roll i undervisningen. De kom 

fram till flera slutsatser, bland annat att undervisningen i källkritik har betydelse för elevernas 

skolgång och hur de interagerar med information de möter på sin fritid. Deras studie visade 

även att många lärare har svårt att förmedla varför vissa källor inte går att lita på, medan 

andra är trovärdiga utan istället förs resonemanget att det inte går att lita på något man ser på 

internet. I rapporten Ungar och medier (Statens medieråd 2019a, s. 66) ställs frågan ”Har du i 

skolan fått lära dig om källkritik på internet?”. Ungefär hälften av de deltagande eleverna i 

åldersgruppen 9–12 svarade ja medan mer än 90 % av eleverna i åldersgruppen 13–16 gav 

samma svar. Vi kan tolka detta spridda resultat på flera sätt. Det kan vara så att skolan 

prioriterar aktiv inlärning av källkritik i de högre årskurserna eller så kan det vara så att frågan 

som ställts har innehållit begreppet källkritik och således förvirrat de yngre barnen som ännu 

inte befäst begreppet. I Skolverkets uppföljning av digitaliseringsstrategin för skolväsendet 

(Skolverket 2019a, s. 2) framgår att lärare i låg- och mellanstadiet sällan använder digitala 

verktyg i sin undervisning och att de i lägre utsträckning än i de högre årskurserna arbetar 

med att stärka elevernas förmåga att källkritiskt granska information på internet. Detta kan 

relateras till vår tidigare studie (Berglund & Thunstedt Degnell 2018, s. 32) som visade att 

många lärare väljer bort undervisning av källkritik med anledning av att de har svårt att välja 

undervisningsmetod som är kunskapsutvecklande inom ämnet. Lärarna vet att området är 

viktigt och vad eleverna bör kunna men ser svårigheter med att förmedla detta till eleverna. 

En annan anledning till att lärare väljer bort området kan vara, som Skolverkets rapport 

(Skolverket 2019a, s. 35–36) visar, att digitala verktyg används mer i de högre årskurserna 

och att det i kunskapskraven ges fler inslag av källkritik för de högre årskurserna. Vi nämnde 

tidigare att det fattas forskning om källkritik i de lägre årskurserna. Kanske är det just av 

denna anledning?  

2.3.3 Informationskompetens utifrån elevperspektiv 

Vi har ännu inte identifierat någon studie inom området som utgår från elevperspektiv. De 

studier som gjorts gällande de yngre årskurserna är ofta utförda genom intervjuer och enkäter 

med lärare och rektorer. Kanske säger detta något om tilliten till elevernas källkritiska 

kompetens eller om hur arbetet med källkritik i de yngre årskurserna ses som mindre viktigt? 
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2.4 Källkritik på internet 

För att kunna gå in djupare på vad vi menar med källkritik på internet är det av betydelse att 

vi tittar på vilka olika medier och modaliteter eleverna möter på internet. Det kan till exempel 

vara böcker, tidningar, tv-program, databaser som samlar information och olika fansajter. Det 

finns även olika typer av texter, filmer, bilder och spel. Allt detta går att nå genom 

internetuppkopplingen de flesta av oss har i vår mobiltelefon. Francke och Sundin (2016, s. 2) 

framhåller att vi dessutom använder internet annorlunda än vi använt traditionella medier i 

och med att informationen som tas del av visas på ett annorlunda sätt. Den konstanta 

strömningen av information och de olika distraktionsmoment man möter i 

informationssökningar gör att vi inte heller ägnar lika mycket tid åt att göra källkritiska 

bedömningar på internet. Enligt Francke och Sundin är det ofta svårt att veta exakt vilken 

information som är tillförlitlig, eftersom det finns en variation av avsändare som kan ha 

specifika agendor med information som delas öppet på internet. De konstaterar att enbart den 

problematiken gör att det blir viktigare än någonsin att tänka och agera källkritiskt i vår 

vardag, som till stora delar utspelar sig på internet.  

Sundin (2019, s. 4) framhåller att det historiskt sett funnits en checklista för vad man ska 

undersöka när man ägnar sig åt källkritik. Denna checklista har länge sett likadan ut även 

beträffande traditionell källkritik. 

• Äkthetskravet – Vad har källan för upphov och ursprung? 

• Samtidskravet – Är det en rättvis bild av verkligheten? 

• Kravet på oberoende – Säger alla källor du använder samma sak och bygger de på 

samma originalkälla? 

• Kravet på tendensfrihet - Har källan en agenda? Medveten eller omedveten? 

Källkritiken förändras, som tidigare nämnt, i samband med att information blir lättare att få 

tag på genom internet och att vem som helst kan vara upphovsmakare till informationen. 

Skolverket (2019b) har skapat en plats på sin hemsida för att hjälpa lärare i arbetet med 

källkritik i skolan och lyfter ett nyare perspektiv på den traditionella checklistan.  

• Vem har gjort källan? - Först och främst bör man undersöka avsändare: Vem är det 

som skrivit texten och var är den publicerad? Är det svårt att hitta var informationen 

kommer ifrån kan man söka på andra sajter.  
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• Varför är källan gjord? - När vi vet var källan kommer ifrån bör vi undersöka 

budskapet i texten. Kan vi lita på att källan skriver texten utifrån ett oberoende 

perspektiv? Vill sajten sälja dig något eller sprida falsk information? 

• Hur ser källan ut? - Något som blir ytterligare intressant när informationen kommer 

från internet är att undersöka hur källan ser ut. Är sajten trovärdig? Kan du kontakta 

den ansvariga för sajten på något sätt? Åldern på källan är av stor relevans om man 

vill ha dagsaktuella uppgifter om ett ämne.   

• Jämför och reflektera - Har man sedan kommit fram till den sista punkten gäller det att 

reflektera över varför man tycker att källan är pålitlig och relevant och sedan jämföra 

källan med andra källor som behandlar ämnet. 

Jämför vi de två checklistorna kan vi se många likheter och att mycket i själva tankeprocessen 

är detsamma. Källkritik och informationskompetens handlar om att vi lär oss bearbeta och 

upptäcka olika perspektiv på samma källa. Francke och Johansson (2019, s. 5) betonar att 

dessa checklistor är ett sätt att underlätta och skapa ordning på ett så stort begrepp som 

källkritik men påpekar att vi inte helt kan förlita sig på dessa typer av checklistor. Det finns 

tillfällen då till och med de mest skolade inom källkritik ställer sig frågande. 

2.5 Källkritik i undervisningen 

Eleverna befinner sig med andra ord en stor del av sin fritid på internet. Tillgången blir 

enklare, informationen ökar i mängd och användandet går allt längre ned i åldrarna, därför 

måste skolan skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna hantera och förstå all 

information de får ta del av. Francke och Johansson (2019, s. 1) framhåller att det ligger på 

lärare och bibliotekarier att ge eleverna möjlighet att utveckla sin källkritiska förmåga.  

Francke och Johansson (2019, s. 7) belyser vikten av att källkritik behandlas naturligt i 

undervisningen. Den bör integreras och diskuteras i alla skolans ämnesområden, eftersom 

ämneskunskap spelar en stor roll för hur vi avgör om en källa kan anses trovärdig eller ej. Har 

eleverna en viss förförståelse för innehållet kan de även avgöra vad som kan tänkas tillhöra 

just det området. Francke och Johansson förtydligar att om källkritik får ta plats i alla skolans 

ämnen skapar det bättre förutsättningar för att eleverna utvecklar en källkritisk kompetens 

som sträcker sig genom flera olika ämnesområden. En rapport av Carlsson och Sundin (2018, 

s. 67–69) visar att lärare i de högre årskurserna tenderar att undervisa om källkritik på 

liknande sätt. Antingen undervisas det om informationssökning och källkritik som ett isolerat 

kunskapsinnehåll, där området blir som ett eget skolämne, eller så sker undervisningen 
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oavsett ämne just för att ge eleverna en ökad förståelse för områdets relevans. De lyfter även 

att lärare kan arbeta med informationssökning och källkritik mer som en aspekt på 

kunskapsinnehållet, det vill säga att området lyfts när det är relevant för arbetsområdet. Det 

blir således, i det tredje fallet, snarare fokus på det källkritiska tänkandet än på källkritiken i 

sig. Detta sätt att se på undervisningen i källkritik var även något som framkom i Berglund 

och Thunstedt Degnells (2019, s. 35) studie. Lärarna i studien menade att källkritik inte var 

bundet till ett specifikt ämnesområde i årskurs F-3. Carlsson och Sundin (2018, s. 69) 

framhåller att det kan vara till elevernas fördel om källkritiken får ta plats kontinuerligt i 

undervisningen, men att det kan bli problematiskt eftersom området tenderar att glömmas bort 

när det endast inkluderas i undervisningen vid behov.  

Vi vill understryka att de metoder som används i undervisningen för att lära ut källkritik är 

mindre relevanta för denna studie, då de ofta kommer från lärarnas eget perspektiv på lärande. 

Francke och Sundin (2016, s. 10) framhäver sociokulturellt betingade lektioner, där elever och 

lärare diskuterar om källkritik i samband med en uppgift. Det kan vara att läraren istället tar 

sitt avstamp i ett mer pragmatiskt perspektiv där eleverna fått uppgifter att lösa. Det vi är 

intresserade av är huruvida dessa metoder befästs hos eleverna. Baserat på en tidigare studie 

med lärarperspektiv på källkritik och informationssökning i årskurserna F-3 (Berglund & 

Thunstedt Degnell 2019, s. 32–37) kan det även vara så att lärare inte arbetar aktivt med 

källkritik i grundskolans tidiga år, utan ser området mer som ett behovsområde eleverna 

utvecklar när behovet uppstår, och då är det mest intressanta för denna studie att undersöka 

elevernas förmåga att uppfatta eventuella felkällor. 

3 Metod 

Detta kapitel ämnar beskriva själva genomförandet av studien. Det behandlar studiens 

metodologi, tillvägagångssätt och urvalsprocess. Studien sätts även i relation till de 

forskningsetiska principerna. 

3.1 Metodologi 

Denna studie centreras runt elevernas egna erfarenheter och befintliga kunskaper inom 

området källkritik. Detta innebär att kvalitativa metoder som syftar till att förstå och belysa 

hur andra människor tänker är av värde, till exempel semi-strukturerade intervjuer 

(Denscombe 2018, s. 268–269). Uppsatsen tar således en kvalitativ ansats, vilket innebär att 
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studien baseras på elevernas egna uppfattningar och tankar. Vi har haft i åtanke, under 

utformande och utförande, att intervjuer med barn skiljer sig från intervjuer med vuxna i den 

mening att intervjuaren automatiskt får en större maktposition på grund av ålder (Eilard 2009, 

s. 5).  

Vi har valt att använda oss av en metodkombination i syfte att öka studiens tillförlitlighet, 

relevans och giltighet (Bryman 2011, s. 562). Detta gör vi genom att kombinera den 

kvantitativa metoden frågeformulär med den kvalitativa metoden semistrukturerade 

gruppintervjuer. Kombinationen kan förhoppningsvis bidra till att vi får ett mer fullständigt 

resultat och ett större stöd i vårt analysarbete (Denscombe 2018, s. 220–221).  

För att få en bredare uppfattning av vad eleverna kan ha lärt sig i skolan har vi även, i 

samband med elevernas utföranden av frågeformuläret, valt att ställa kontrollfrågor till de 

deltagande elevernas lärare angående den undervisning eleverna tillägnats i ämnet källkritik. 

Detta ser vi som en slags kompletteringsintervju. 

3.1.1 Frågeformulär 

Enkäter och frågeformulär kan vara utformade olika. Frågeformulären i denna studie delades 

ut och samlades in av oss när informanterna fyllt i dem. Bryman (2011, s. 228) framhåller att 

enkäter, eller frågeformulär som vi väljer att kalla det, tenderar att ha färre öppna frågor än 

intervjuer eftersom det är lättare att svara på mer slutna frågor. Han understryker även att 

utformningen av formuläret ska vara lätt att förstå för att respondenterna inte ska missuppfatta 

några frågor. Denscombe (2018, s. 244) framhäver att frågeformulär är lämpliga att använda 

om det finns ett behov av standardiserade data från identiska frågor. Det finns många fördelar 

med att använda sig av frågeformulär för att nå ett resultat. Bland annat är det tidseffektivt 

och det är mindre risk att den som utför studien påverkar resultaten än i en intervjusituation 

(Bryman 2011, s. 230). Självklart kan vi även se nackdelar med att använda oss av enkäter. Vi 

får svårare att ställa uppföljningsfrågor och det blir svårt att ställa tillräckligt med frågor för 

att få ett värdefullt resultat. I och med att vi väljer att kombinera frågeformulären med 

gruppintervjuer kan vi analysera och jämföra svaren från frågeformulären med svaren på 

intervjuerna och på så sätt nå ett mer trovärdigt resultat.  

3.1.1.1 Utformning av frågor 

Det första, och kanske viktigaste att belysa, är att vi delade ut frågeformulären till barn i 

årskurs 1–3, vilket betyder att vissa av informanterna ännu inte knäckt läskoden. Detta har vi 
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tagit i beaktning när vi utformat frågorna. Vi har utformat ett lite enklare formulär (Bilaga 1) 

som är skrivet med versaler och bredare avstånd mellan tecknen samt ett vanligt 

frågeformulär som är skrivet med enkelt språk (Bilaga 2). Frågeformulären har lika många 

frågor men olika utformning på själva texten. Den första delen i frågeformuläret kräver större 

läskunskaper och därför läste vi texten högt för de yngsta eleverna innan de fick möjlighet att 

arbeta självständigt med frågeformuläret. Vi har tagit stöd av Brymans regler för formulering 

av frågor (Bryman 2011, s. 249–257) då vi utformat frågorna i frågeformuläret. Det viktigaste 

har varit att vi utgått från de tänkta informanterna i utformandet av frågorna. Informanterna 

ska förstå frågorna och kunna läsa dem (Denscombe 2018, s. 244). Frågorna är utformade för 

att vi ska nå ett relevant resultat utifrån studiens forskningsfrågor. För att undvika att 

informanterna tröttnar på frågeformuläret innan de är klara har vi begränsat antalet frågor. När 

vi utformade frågorna ville vi se till att det fanns både öppna och slutna frågor, med viss 

tyngd på slutna frågor då det, som tidigare nämnt, finns risk att informanterna ännu inte 

utvecklat sina skrivkunskaper. Denscombe (2018, s. 258) anser det även viktigt för 

informanternas motivation att det finns variation på frågorna i formuläret, vilket vi tagit 

hänsyn till då vi formulerat frågorna.  

3.1.2 Gruppintervjuer 

Vi valde att göra gruppintervjuer med barnen då Denscombe (2018, s. 270–271) tar upp att 

gruppintervjuer möjliggör ett stöd för deltagarna i studien. Det är ofta lättare för deltagarna i 

en gruppintervju, till skillnad från i personliga intervjuer, att uttrycka sina åsikter och 

upptäcka sina egna tankar baserat på vad de övriga i gruppen nämner under intervjutillfället. 

Detta är något som även är fördelaktigt när det handlar om intervjuer med barn. Eilard (2009, 

s. 6–7) förklarar att barn kan stötta varandra i att uttrycka sig, komma ihåg och förtydliga sina 

svar. Detta har resulterat i att vi får ett mer värdefullt resultat. En aspekt som vi hade i åtanke 

under gruppintervjuerna var maktdimensionen som kan finnas i barngruppen (Ibid. s. 7). Vi 

behövde vara lyhörda mot detta och styra samtalen för att alla elevernas röster skulle bli 

hörda. Frågorna vi ställde under intervjuerna utgick från frågorna i frågeformuläret och 

ställdes i relation till studiens forskningsfrågor. Eilard (2009, s. 9) lyfter vikten av att 

intervjuer med barn som informanter bör ske i naturliga samtal och således inte vara 

frågestyrda på samma sätt som en intervju med vuxna. Vi hade därför inget färdigt manus 

över de frågor vi valde att ställa under intervjutillfällena. Vi utgick istället från fyra områden 

vi ville lyfta med eleverna.  
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• Första sidan på frågeformuläret 

• Tillgång till internet, hemma och i skolan 

• Metoder och Strategier 

• Källkritikens svårighetsgrad för den enskilda eleven 

3.1.2.1 Att intervjua barn 

Vid intervjuer med barn är det viktigt att förstå deltagarnas utsatthet och att visa ödmjukhet 

genom att skapa en trygghet för deltagarna. Detta tar vi hänsyn till genom att intervjuerna 

utförs på elevernas respektive skola, en miljö som är bekant för dem sedan tidigare. Det är 

som tidigare nämnt viktigt att förstå och visa hänsyn till maktdimensionen som finns mellan 

barn och vuxna (Eilard, 2009, s. 4–5). Denna maktdimension kan uttryckas genom att barnen 

försöker att ge intervjuaren de rätta svaren och inte uttrycker vad de egentligen vill förmedla. 

Det var därför viktigt att vi som intervjuare var tydliga i våra frågor och även förtydligade att 

det inte finns några rätta svar. Även följdfrågor blev viktiga för att fördjupa elevernas svar 

och resonemang. Detta möjliggjordes genom att vi använde en semistrukturerad intervjuform 

i grupp. Språket, enligt Eilard (2009, s. 8–9), är viktigt att anpassa till barnens ålder och 

mognad. Frågorna ställdes därför så att barnen förstod och kände att det var möjligt att svara.  

3.2 Urval 

I förskoleklassens läroplan lyfts inget om källkritik såsom i kunskapskraven och centrala 

innehållet för år 3, så trots att vi gärna ville undersöka källkritikens roll för de allra yngsta 

skolbarnen valde vi årskurs 1 som de yngsta eleverna i studien. Vi ville jämföra om det fanns 

någon progression i elevernas tankesätt från årskurs 1 till årskurs 3 och bestämde oss således 

för att begränsa studiens urval till elever i årskurs 1 och i årskurs 3. Valet att undersöka hur 

elever i de yngre årskurserna tänker kring källkritik gjordes främst utifrån att vår utbildning 

inriktas på årskurserna F-3. 

Eleverna som valdes ut till informanter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. Skolorna som 

informanterna är inskrivna på finns i Mellansverige. På Skola 1 deltog 26 elever i årskurs 1 

och 24 elever i årskurs 3 på frågeformulären. På Skola 2 deltog 23 elever i årkurs 1 och 22 

elever i årskurs 3. Till intervjuerna togs fem elever ut från varje klass, med undantag från 

årskurs 3 på Skola 1 där sex elever deltog under intervjun. Informanterna som medverkade 

under intervjuerna valdes utifrån att de fått godkännande av vårdnadshavare att delta i studien. 
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3.2.1 Bortfall och urvalsfel 

Denna studie, precis som alla studier, riskerar urvalsfel och snedvridning av urvalet 

(Denscombe 2018, s. 79–80). Vår studie kunde ha fått ett annat resultat om urvalet bestått av 

informanter på andra platser eller andra skolor. Vi hade även kunnat få annorlunda svar under 

intervjuerna om andra informanter hade fått godkänt att delta i studien av vårdnadshavare.  

Viktigt att lyfta är att det kan bli en snedvridning av urvalet i och med att flera informanter 

inte har någon tidigare erfarenhet av arbete med källkritik och därför svarat kort eller inte alls 

på vissa frågor. Detta har vi haft i åtanke och således försökt förebygga genom att inte 

uttryckligen nämna begreppet källkritik, utan vi har satt begreppet i en kontext som 

informanterna förstår och kan relatera till. Detta har även resulterat i att vi valt att bortse från 

två informanters frågeformulär då dessa informanter helt missförstått eller undvek att svara på 

frågorna. 

3.3 Genomförande 

Arbetet började med att vi kontaktade de utvalda lärarna via mail och beskrev utformningen 

av vår studie. Lärarna fick sedan informationsbrev (Bilaga 3) och en blankett som 

vårdnadshavare skulle skriva under för att godkänna sina barns medverkan (Bilaga 4). Lärarna 

fick själva välja hur denna blankett skulle presenteras för vårdnadshavare.  

Lärarna kontaktades igen efter en vecka och datum bestämdes för våra besök. Båda skolorna 

kunde delta under samma vecka med en dags mellanrum. På båda skolorna utfördes enkäter 

och intervjuer först med årskurs 1 och sedan med årskurs 3. Lärarna blev tillfrågade om de 

tidigare arbetat aktivt med källkritik i gruppen. Läraren i årskurs 3 på skola 1 svarade att 

eleverna arbetat lite med källkritik i samband med faktatexter men att det absolut fanns behov 

av ett större arbete. I årskurs 3 på skola 2 hade eleverna haft några lektioner som specifikt 

behandlat källkritik, delvis i samverkan med skolbiblioteket. Dessutom hade denna klass 

hunnit prata lite om källkritik innan vårt besök. 

På skolorna var det vi som delade ut enkäterna och instruerade eleverna genom att gå igenom 

frågorna tillsammans med eleverna innan de fick ca 20 minuter att fylla i den. I årskurs 1 på 

båda skolorna var det flera elever som upplevde enkäten svår, främst för att källkritik var ett 

väldigt nytt område för dessa elever och för att de ännu inte har förmågan att forma bokstäver. 

Dessa elever fick hjälp av oss eller klassläraren att skriva. Vi tog sedan ut 5–6 elever i varje 

klass som hade fått godkänt av vårdnadshavare att delta i en gruppintervju. Intervjuerna hölls i 
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närliggande grupprum där eleverna gavs större möjlighet att fokusera på våra frågor. Vi 

påbörjade alla intervjuer genom att informera om att vi skulle spela in samtalen och att de när 

som helst under intervjuerna hade valet att avbryta deltagandet. Vi tog hänsyn till Eilards 

(2009) beskrivningar av hur intervjuer med barn bör vara på deras nivå och ske på ett naturligt 

sätt. Varje intervju tog mellan 10 och 20 minuter att genomföra. 

3.3.1 Databearbetning 

De inspelade intervjuerna transkriberades fortlöpande vartefter de spelats in. Frågeformulären 

analyserades och sattes in i kategorier utifrån informanternas svar på frågorna. 

Frågeformulären som gjordes på den första skolan fick utgöra stommen i kategoriseringen. De 

totalt 95 frågeformulären sammanfördes i stapel- och cirkeldiagram för att få en enklare 

översikt på elevernas svar. Tack vare frågeformulärens utformande kunde vi sammanställa 

resultaten från sida 2 i fem stapeldiagram och resultaten från de öppna frågorna på sida 1 i tre 

cirkeldiagram.  

Med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor och det som framkom under sammanställning 

av diagram kom vi fram till två huvudkategorier och sju underkategorier. Under 

huvudkategorin Strategier och metoder framkom att eleverna oavsett årskurs och skola delade 

samma strategier. Dessa strategier bestod av: fråga en vuxen, söka på Google, göra en 

rimlighetsbedömning, titta noggrant på allt runt omkring den huvudsakliga texten eller att de 

inte vet hur de ska göra. Intervjuer och frågeformulär kategoriserades sedan utifrån elevernas 

beskrivningar av metod- och strategival vilket ledde till vår empiri. Under databearbetningens 

gång diskuterade vi mycket kring olika teman och mönster vi kunde se i informanternas svar 

och på så sätt arbetades vår analys fram. 

3.4 Etiska principer 

För att hålla studien inom ramarna för god forskningsetik utgår denna studie från 

Vetenskapsrådets (2017, s. 69) God forskningssed. Verksamheten där intervjuerna och 

frågeformulären utfördes har gällande tystnadsplikt och därför är det automatiskt något vi 

kommer att förhålla oss till. Informanterna har varit anonyma i all vår dokumentation. 

Avidentifiering har gjorts löpande. Svaren informanterna gett ska ge en rättvis bild av deras 

åsikter och omöjligtvis kunna spåras tillbaka till dem. Vi använder de svar som genererats av 

informanterna endast till denna studie och ställer oss opartiska och objektiva till dessa.  
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Innan intervjuer och frågeformulär introducerats för informanterna har de blivit informerade 

om att deras deltagande i studien är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sin 

medverkan. Informanterna i denna studie är under 18 år och behöver därför även 

vårdnadshavares godkännande för att medverka som informanter i studien och därför har ett 

brev gått ut till vårdnadshavare angående deltagandet.  

De kompletteringsintervjuer som genomförts har även gått under dessa principer och även 

lärarna har blivit informerade om att de får avbryta deltagandet. Intervjuerna och 

kompletteringsintervjuerna har spelats in i transkriberingssyfte, vilket informanterna blivit 

informerade om och godkänt. 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Vi har valt att använda oss av en metodkombination. Denscombe (2018, s. 236) skriver hur 

metodkombination ökar en studies tillförlitlighet då det ger en fördjupad skildring av det som 

prövas. För att öka studiens tillförlitlighet har vi använt oss av både en kvantitativ metod och 

en kvalitativ metod. Frågeformuläret är anpassat utifrån elevernas läs- och skrivkunskaper i 

respektive åldersgrupp vilket gör att det lämnas lite plats för nyanserade svar, men genom att 

kombinera formuläret med semistrukturerade intervjuer möjliggörs djupare svar.  

Eilard (2009, s. 5–8) nämner att det är lätt att barn försöker ge oss de svar som de tror att vi 

söker, vilket kan minska studiens giltighet. Detta är något vi har varit medvetna om på ett 

tidigt stadie och därför väljer vi att ha ett öppet samtalsklimat under intervjutillfällena. 

Studien tar stöd från tidigare forskning inom området vilket förser studien med en viss 

överförbarhet. Avslutningsvis kan vi även nämna att vi är två personer som utför studien, 

vilket innebär att vi under hela studiens gång diskuterat och reflekterat kring studiens alla 

delar vilket gett oss fler perspektiv och tolkningar. Detta anser vi öka studiens giltighet.   

4 Resultat 

Följande kapitel behandlar studiens empiri, vår tolkning av empirin och sammanfattning av 

resultatet från tolkningen. 
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4.1 Empiri 

Det framkom under databearbetningen att informanterna i högsta grad använder sig av samma 

eller liknande strategier för att undersöka om information de möter är tillförlitlig. Oavsett 

vilken årskurs eller skola höll sig informanterna inom ramarna för sex olika metoder. Vi 

kunde även urskilja en viss osäkerhet hos flera elever som svarat att de inte har någon speciell 

metod eller att de inte vet hur de tar reda på om informationen stämmer. Vad gäller studiens 

andra forskningsfråga, som behandlar elevernas upplevda källkritiska förmågor, kunde vi se 

ett samband mellan de informanter som svarat att de ofta tänker på om något de läst på 

internet är sant med de elever som svarat att de upplever källkritik utmanande eller svårt. På 

samma sätt kunde vi även se ett samband mellan de informanter som känner sig osäkra på hur 

de ska undersöka information med de informanter som svarat att de ofta ber en vuxen om 

hjälp. Ett liknande samband kunde vi även se gällande de informanter som svarat att de aldrig 

eller sällan reflekterar över om information är tillförlitlig med de informanter som anser sig ha 

goda kunskaper i området. Slutligen ser vi att informanterna i årskurs 3 visar en större 

medvetenhet om arbetet med de källkritiska kriterierna (Skolverket 2019b) och att 

informanterna är osäkra på hur de tillägnat sig kunskaper om källkritik. Nedan följer studiens 

empiri som presenteras utifrån de nämnda kategorierna. 

4.1.1 Strategier och metoder 

Den första kategorin behandlar informanternas åsikter gällande metod- och strategival i det 

källkritiska arbetet. Dessa metod- och strategival framkom både under intervjuer och 

frågeformulär och vi kan därför göra antagandet att dessa metoder och strategier faktiskt 

används av informanterna. Den mest använda strategin är att be en vuxen om hjälp och 

därefter gör informanterna en rimlighetsbedömning av informationen. Flera informanter 

beskrev även att de söker efter ett svar på Google eller undersöker informationen mer 

djupgående. 

Fråga en vuxen 

Majoriteten av informanterna i studien (Se bilaga 5) svarade att de ber en vuxen om hjälp för 

att ta reda på om information de möter i olika medier är tillförlitlig. Det var genomgående den 

mest använda strategin i samtliga årskurser.  
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Informanterna som svarat att de frågar en vuxen om hjälp, svarar att de ber en förälder eller 

ett äldre syskon om hjälp. Detta var något som framkom under både intervju och 

frågeformulär. En informant beskrev sin strategi så här: 

[…] fast ehm… om jag inte tror på något så brukar jag ju gå till mina föräldrar eller 

till mina storasystrar och fråga om dom tror på det och då kanske dom säger nej och 

då kanske inte jag tror på det lika mycket som jag gjorde innan då.  

(Intervju, Elev 2, Sk. 2, åk. 3) 

Informanterna fick, under intervjun, frågan om deras föräldrar kunde avgöra om all 

information på internet var tillförlitlig. Eleverna i årskurs 1 var eniga om att föräldrarna inte 

hade svaret på allt. En informant resonerade tillsammans med intervjuaren: 

Elev 2:  Jag tycker inte jag är jätteduktig. Ehm, men som jag säger så 

brukar jag ju kanske fråga mamma eller pappa och se vad dom 

tror. 

Intervjuaren:  Tycker du att mamma och pappa är duktiga på att avgöra om det 

är sant eller falskt? 

Elev 2:  Ehh… dom är… jag skulle ju inte säga att dom är bättre än 

mig… på det… men ehh… dom är väl lite bättre fast dom vet ju 

inte… 

Intervjuaren:  Dom kanske vet om fler sätt att ta reda på det? 

Elev 2:  Ja, för dom har ju massa appar dom kan kolla på, dom brukar, 

ibland brukar dom söka på saker som inte jag… då kanske det 

kommer rätt svar upp om dom kanske söker på något annat ord. 

Intervjuaren:  Kanske för att dom vet hur man stavar till fler ord? 

Elev 2: Ja, mm… 

(Intervju, Elev 2, Sk. 2, åk. 3) 

 

Eleverna beskriver hur deras föräldrar söker på internet när frågan inte kan besvaras. En av 

informanterna i frågeformuläret beskrev: ”Jag brukar fråga mina föräldrar, om dom inte kan 

så kollar jag upp det […].” (Frågeformulär, Skola. 1, åk 3). Exemplet visar även att 

informanten använder ytterligare strategier utöver att fråga föräldrarna. Av informanterna som 

huvudsakligen beskriver sig använda strategin är det flera som lyfter fram flera möjliga 

strategier. En av informanterna beskrev det så här: ”Jag brukar fråga någon om det är sant 

eller så försöker jag tänka själv.” (Frågeformulär, Skola. 2, åk 1).  
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Rimlighetsbedömning 

Informanterna som gör en rimlighetsbedömning är många. I frågeformuläret ställdes två 

artiklar mot varandra, en beskrevs som trovärdig och en beskrevs som falsk. Informanterna 

skulle sedan lista ut vilken som var falsk och förklara varför den valda artikeln går att lita på 

medan den andra inte går att lita på. Det var 87 % av informanterna som svarade utifrån en 

rimlighetsbedömning. Det vanligaste svaret på varför den ena artikeln var falsk var ”För att 

bussar kan inte flyga” (Frågeformulär, Sk. 2, åk.3). Informanterna har således använt sig av 

uteslutningsmetoden för att komma fram till ett svar. Under intervjuerna som hölls i 

anslutning till frågeformulären ställdes frågan om hur informanterna tänkte kring uppgiften i 

frågeformuläret. En konversation mellan informanterna på skola 1 i årskurs 3, gör 

informanternas rimlighetsbedömning tydlig:  

Elev 3:  Ehm… vad hette det… jag gjorde ju, för jag har setat i en sån där 

buss som inte har chaufför, och en flygande buss är ju ologiskt. 

Elev 1:  Om vad hette det, om den inte har såhär jetmotorer från ett 

flygplan då kan det va ologiskt och lite sånt. 

Elev 4:  Jag tänker att om det finns en flygande buss, så tänker jag att det 

borde ha sändits på TV eller så. Medan en självkörande buss… 

ehh… den kanske inte behöver vara, alltså sändas på TV. 

Elev 1: Typ som en radiobil. 

Elev 5:  Ehh… en buss som har, ehh, flygplansmotorer borde ju synas, för 

såna där motorer är ju stora. 

Alla:  Det är dem! 

Elev 6:  Ja, det är lite ologiskt att en buss kan flyga. 

Elev 1:  Liksom bara så, utan att vara några tecken på att den har 

jetmotorer. 

(Intervju, skola 1, årskurs 3) 

 

 Informanterna undersökte texten utifrån sina egna erfarenheter och grundkunskaper som de 

sedan applicerade i sina resonemang. Under en av intervjuerna förklarade en informant:  

"Jag läste texten och sen kände jag att det från Australien och sen till Sverige… det 

var ganska långt och sen en buss… den åker ju på vägen och ett flygplan använder 

man istället." 

(Intervju, Elev 1, Sk. 2, åk. 3) 

När informanterna, i frågeformuläret, ställdes frågan hur de brukar göra när de möter 

information de inte riktigt tror på var det 19 % som svarade att de ofta löser problemet genom 
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att känna efter om det skulle kunna vara rimligt. Flera informanter svarade att det ofta räckte 

med att känna efter om det var rimligt innan de väljer att tro på informationen.  

Till rimlighetsbedömningen hör även de informanter som menade att det var av betydelse för 

informationens trovärdighet att de hört talas om informationen vid ett tidigare skede. Artikeln 

om att en buss kan flyga blev således mindre trovärdig än en självkörande buss eftersom dessa 

informanter sett eller hört talas om både självkörande bussar och bilar tidigare. En informant 

förtydligade: "För jag vet att det finns självkörande bilar och då borde det finnas bussar som 

också kan göra det" (Intervju, Elev 1, Sk. 1, åk. 1).  

Google 

Utöver att fråga en vuxen och att göra en rimlighetsbedömning var det även vanligt att 

informanterna tog stöd i Google. Detta var främst de informanter som svarat i frågeformuläret 

att de söker information på internet när de är hemma. Denna grupp av informanter bestod av 

ungefär fem informanter i varje klass, det vill säga cirka 20 elever totalt. Ett genomgående 

tema hos dessa informanter var att de lade en slags tillit till Google, inte som sökmotor, utan 

snarare som en svarsfunktion. En informant förklarade att: ”Man kan googla för Google är 

kan… är oftast sant” (Intervju, Elev 4, Sk. 1, åk 3). Informanterna svarade att Google kan ge 

svar på deras frågor, men kunde inte beskriva hur Google kan ge rätt svar. En informant 

menade dock ”Det mesta är sant där men inte allt” (Frågeformulär, Sk. 1, åk. 1).  

En informant, som är på god väg att utveckla sin källkritiska förmåga, sade att jämförelse 

mellan flera olika källor på internet är viktigt.  

Elev 4:  Söka på internet om det är flera som har skrivit upp såhär. 

Intervjuare:  Om det är flera som skrivit, tror du på det mer då? 

Elev 4:  Ja… 

Intervjuare:  Även om det är en skojsida på internet som säger det? 

Elev 4:  Ja, litegrann… 

Intervjuare:  Finns det trovärdiga sidor på internet och sådana som ljuger? Hur 

vet man skillnaden på dem? 

Elev 4:  Först brukar jag söka, vilka som har skrivit det… ehh… kollar på 

alla. Sen så tittar jag och så jämför jag dom som har gjort mest 

sanna artiklar. Eller som jag tror. Sen jämför jag. 

(Intervju, Elev 4, Sk. 2, åk. 3) 

 

Denna elev var snarare ett undantag än en norm i sitt sätt att tänka kring källkritik. Ett vanligt 

svar var att Google går att lita mer på än andra hemsidor på internet. Denna informant, liksom 
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flera andra informanter under intervjuerna, angav att Google ofta har större trovärdighet än till 

exempel YouTube. Där informanterna ofta befinner sig då de använder internet. 

”Det är ju väldigt många som säger, vissa, på YouTube är det väldigt, vissa saker är 

inte sanna. På Google är det mer såhär, saker… det här ÄR sant.” 

(Intervju, Elev 4, Sk. 1, åk. 3) 

Titta noggrant 

Ett samband som framkom både under intervju och i frågeformulär var att informanterna 

beskrev hur de tittade noggrant på textens helhet när de avgjorde vilken av artiklarna på 

frågeformulärets framsida som var sann. En informant i årskurs 3 beskriver: ”Jag brukar läsa 

extra noggrant” (Frågeformulär, skola 2, åk 3). Det finns en viss otydlighet i informantens 

svar men om vi ser till andra informanters svar kan vi urskilja liknande strategier och således 

upptäcktes ett mönster i informanternas tankeprocesser. Denna strategi utgår från att 

informanterna sätter sig in i artikelns text: "Läser det om och om igen så att jag hör på ordet 

om det skulle vara sant eller inte" (Frågeformulär, Sk. 2, åk. 3). Informanterna ser även till 

artiklarnas helhet, på bilder eller andra ledtrådar till information: ”Jag tittar noga på bilden” 

(Frågeformulär, skola 1, åk 1). Det framkommer dock inte hur informanterna sedan gått 

tillväga för att avgöra vilken av artiklarna som var korrekt.  

Det var 12 % av informanterna som beskrev hur de analyserat artiklarnas utformning och 

reflekterat över artiklarnas datum, eller utgivare. En informant beskrev sin strategi: ”tittar 

noga på allt. Datum och så” (Frågeformulär, skola 1, åk 3). Ytterligare en av informanterna 

resonerade på detta sätt under en av intervjuerna: ”för man kan kolla på datumet, och det här 

är, ehh… vänta, det är 2014. Då skulle vi ha hört det och det här är 2019” (Intervju, skola 1, 

elev 1, åk 1). Informanten kom fram till att artikeln med utgivningsdatum 2019 måste varit 

sann, eftersom denne borde ha hört eller sett något om en flygande buss om artikeln kom ut 

redan 2014.  

En tanke var att jämföra olika källor med varandra, informanten berättar:  

”Att man tittar på vem som gjort det, informationen, om det är någon känd… någon 

som typ Aftonbladet. Då är det ju nog mer troligt att det är sant än om någon man 

kanske inte ens vet om säger det…”  

(Intervju, Elev 4, Sk. 2, åk. 3) 
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Tänker aldrig på det / Vet inte 

Resultatet har visat att de flesta informanter har en tydlig bild av hur de brukar gå tillväga när 

de stöter på information de inte litar på men några elever i varje klass svarade att de inte visste 

hur de skulle göra (Se bilaga 5). Detta går att tolkas utifrån att dessa informanter inte förstått 

frågan alternativt att de uppriktigt inte vet hur de bemöter sådan information. En informant 

förklarade under intervjun att det var svårt att komma fram till ett svar på grund av avsaknad 

av erfarenhet inom området: 

Jag tyckte det var ganska svårt på dom där frågorna för att ah, man skulle lista ut 

vilken som va helt rätt… eller…det kändes som det. Men jag brukar inte läsa så 

mycket på nätet.  

(Intervju, Elev 3, Sk. 2, åk. 3) 

Några få informanter svarade att de aldrig tänker på det här sättet, att de inte brukar göra 

någonting alls när de möter information eller att de aldrig fått sådana här uppgifter och därför 

inte visste hur de skulle svara. Vi väljer även att kategorisera de elever som beskriver att de 

"Brukar lista ut det själv" (Frågeformulär, Sk. 2, åk. 1) i denna kategori. Några, om än få, 

informanter svarade att de helt enkelt bara kan se om det är falskt eller sant vid en första 

anblick på informationen som presenteras (Se Bilaga 5). En informant uttryckte detta så här: 

"Jag vet allt om allt falskt och äkta" (Intervju, Elev 5, Sk. 2, åk. 1.). Vi gör denna koppling då 

vi ser det som att dessa elever, precis som de elever som svarat att de inte vet, inte kan sätta 

ord på den källkritiska processen. 

4.1.2 Elevernas upplevda förmågor 

Transkriberingen och sammanställningen av frågeformulären gav två teman gällande 

elevernas upplevda förmågor. Det fanns specifikt två genomgående teman bland 

informanternas svar. Vi väljer att kategorisera detta avsnitt och informanternas svar i två 

kategorier. Den första kategorin handlar om hur eleverna upplever sina källkritiska kunskaper. 

Den andra kategorin syftar till att beskriva hur eleverna tillägnar sig källkritiska kunskaper 

genom undervisning och erfarenhet i området. 

Tre typer av upplevda kunskaper 

De svar som genererades delar vi in i tre kategorier: De som ofta reflekterar över om 

information är sann eller falsk upplever en större osäkerhet, de som ibland reflekterar över 
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information litar inte helt på sin egen förmåga och frågar en vuxen samt de som aldrig 

reflekterar över information anser sig vara duktiga på källkritiskt tänkande. 

Det görs tydligt i informanternas svar att de informanter som ofta tänker på om information de 

möter är sann eller falsk även upplever en osäkerhet kring källornas äkthet. Detta uttrycks av 

en informant under en intervju då informanten beskriver hur denne söker fakta, ser på 

YouTube och använder Instagram, men uttrycker en osäkerhet kring informationen som 

presenteras på dessa platser: ”Ibland ser jag ganska mycket på YouTube och dom berättar 

saker som jag inte vet om dom är sanna och ibland blir jag lite rädd om dom är falska eller 

sanna…” (Intervju, Elev 5, Sk. 2, åk. 3). Under de andra intervjuerna framkom liknande svar 

och samma informant förtydligar:  

”Jag tänker typ såhär på instagram finns det ju några som tar bilder… och dom kan 

fixa, typ så här… om dom vill ha mer likes och så, då kan dom ju fixa så att dom 

kanske ser finare ut än vad dom gör i verkligheten. Då brukar jag tänka på om… jag 

tänker ganska ofta på om det jag hör och ser är sant eller om det är falskt. Men ofta 

så får jag inte riktigt svar på det för jag… alltså, jag kommer in på något annat efter 

en stund.”  

(Intervju, Elev 5, Sk. 2, åk. 3) 

När informanterna får frågan om de känner sig duktiga på att avgöra vad som är sant eller 

falskt på internet svarar cirka 16 % av informanterna som ofta befinner sig på internet att de 

inte känner sig så säkra. Det är även något som görs tydligt i frågeformulären där 78 % av 

informanterna i årskurs 1 svarar att de är osäkra eller aldrig funderar på om det de läser är sant 

medan de samtidigt, på frågan, om de känner sig duktiga på att avgöra vad som är sant eller 

falskt på internet, svarar 58 % att de känner sig duktiga på detta. Vi ställer detta i relation till 

informanterna i årskurs 3 där 80 % av informanterna svarar att de inte vet eller att de ofta 

funderar på om det de läser är sant, medan 60 % svarar att de är osäkra på om de är duktiga på 

att veta om något på internet är sant. 

Det visade sig under intervjuerna att den största gruppen informanter, oavsett årskurs, sade att 

de ibland tänker på om information är sann och i sådana fall ber en vuxen om hjälp att förstå 

informationen. Detta framgår som tydligast då en informant under en intervju formulerar sig: 

”Jag tycker inte jag är jätteduktig. Ehm, men som jag säger så brukar jag ju kanske fråga 

mamma eller pappa och se vad dom tror” (Intervju, Elev 2, Sk. 2, åk. 3). Detta svar är alltså 

återkommande bland informanterna under intervjuerna. En informant lyfter att denne ibland 

tittar på YouTube, vilket är en av de appar och hemsidor eleven får använda för sina föräldrar, 
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och att vissa klipp upplevs mindre trovärdiga. Informantens strategi är då: ”Ehmm, att man 

kan googla upp det och så kan man fråga sina föräldrar” (Intervju, Elev 1, Sk. 1, åk. 1).  

Det som framgick allra mest under både intervjuer och i frågeformulär var att de informanter 

som sällan befinner sig på internet och inte reflekterar över om information de möter är sann 

eller falsk är de som upplever sina källkritiska kunskaper som bäst. Denna grupp bestod av 

flest informanter i årskurs 1, vilket framgår tydligt i frågeformulären där mer än två 

tredjedelar av dessa informanter svarat att de är duktiga på att veta om något på internet är 

sant. En informant uttrycker under intervjun ”Jag är jättebra på det!” (Intervju, Elev 2, Sk. 2, 

åk. 1) men kan inte förklara sitt resonemang vidare. Informanten uttrycker vidare att denne 

inte heller reflekterar över vad som kan vara sant eller falskt på internet. En informant som 

befinner sig på internet sällan och då mestadels på YouTube uttrycker:  

Alltså, jag, jag bara.. kan det. Jag tycker jag är inte duktig. Jag tycker inte jag är 

dålig. Jag tycker… att… ehh… jag är en maskin som bara pumpar på: SANT, 

FALSKT, SANT, FALSKT, FALSKT, SANT, FALSKT…  

(Intervju, Elev 1, Sk. 1, åk. 3). 

Samma informant säger även att denne inte tänker på någonting vid mötet med information på 

internet men ibland söker efter andra videos på YouTube som behandlar samma område, för 

att ta reda på om informationen överensstämmer. 

Osäkerhet kring hur eleverna tillägnar sig kompetensen källkritiskt tänkande 

Informanterna i studien uppvisar osäkerhet både under intervju och i frågeformulär angående 

hur de tillägnat sig kunskaper i källkritik. Det var 57 % av informanterna som uppgav att de 

var osäkra om de lärt sig om källkritik i skolan. En informant berättar: ”Mina föräldrar brukar 

säga att det, allting vi tittar, allting jag och min bror tittar på YouTube inte alltid sant” 

(Intervju, Elev 1, Sk. 2, åk. 1) medan en annan förklarar: ”Jag bara… jag har bara det i 

huvudet. Det är bara… det bara flyter” (Intervju, Elev 1, Sk. 1, åk. 3). 

En aspekt på lärandet är att man lär sig genom erfarenhet och detta gör det intressant att 47 % 

av informanterna i studien svarat att de aldrig söker information på internet själva i hemmet. 

En informant lyfter under intervju att: ”Jag får inte för mamma och pappa. Jag får inte googla 

ensam” (Intervju, Elev 2, Sk. 1, åk. 1). Under en av intervjuerna startades även en diskussion 

kring varför källkritik är viktigt att kunna. En informant utbrast då: ”Då lär man sig mer när 

man är vuxen!” (Intervju, Elev 5, Sk. 1, åk. 1), informanten förklarade detta ytterligare efter 
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avslutad intervju med att källkritik är viktigt för att man ska kunna förstå information och på 

så sätt lära sig mer. 

4.2 Tolkning av empiri 

Följande avsnitt behandlar hur vi anser att studiens empiri kan tolkas. Vi vill dock understryka 

att detta är vår tolkning av empirin, inte en allmän tolkning. Läsaren har således möjlighet att 

göra sin egen tolkning. Utifrån följande tolkning diskuteras sedan studien. 

4.2.1 Strategier och metoder 

Informanterna har en förståelse och insikt i att det finns information som inte är tillförlitlig. 

Det framgår även tydligt hur majoriteten av informanterna har metoder eller strategier som de 

väljer att använda sig av när de möter information de inte känner sig säkra på. Strategin att 

fråga en vuxen är mest förekommande när de själva upplever osäkerhet på sin egen 

källkritiska förmåga. Flertalet informanter använder rimlighetsbedömning med 

verklighetsanknytning när de bedömer information. Majoriteten av informanterna använder en 

eller flera strategier och metoder och endast några få informanter vet inte vad de gör när de 

möter information de inte litar på eller har aldrig reflekterat över informations tillförlitlighet.  

Strategierna och metoderna informanterna väljer att använda sig av hänför informanterna inte 

till skolans undervisning inom området. Informanterna i årskurs 3 har fått undervisning på 

området källkritik, dock i en liten skala. Under intervjuer framkom, av några informanter, att 

de haft en dialog med sina föräldrar om att det finns information på internet som inte är 

trovärdig. Få informanter lyfter källans helhet utan informanternas bedömning utgår till 

största del från den information de får presenterad för sig. De väljer att läsa texten, titta på 

bilder och därefter lita på sin rimlighetsbedömning eller be en vuxen om hjälp. Strategierna är 

i stort sett desamma oavsett årskurs. Det är inte heller någon märkbar skillnad mellan svaren 

som genererats från årskurserna 1 och 3, inte heller någon märkbar progression i deras 

källkritiska förmågor. 

Googlesökande som metod förekommer bland informanterna för att bedöma informationens 

trovärdighet. Informanterna visar dock ingen förståelse för användningen av Google och 

påstår att informationen de får genom sökning på Google, oavsett vilken hemsida de hamnar 

på, är tillförlitlig. Under intervjuerna var det många informanter som berättade även hur deras 

föräldrar tar stöd i sökningar på Google för att få reda på information. 
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4.2.2 Elevernas upplevda förmågor 

Informanterna hade liknande uppfattningar om sina egna förmågor att avgöra sant från falskt. 

Vi kom fram till att det hos informanterna fanns tre olika sätt att se på sina egna källkritiska 

förmågor. De tre olika sätten var:  

• Upplever sina kunskaper som goda, men saknar erfarenhet av att reflektera källkritiskt. 

• Upplever osäkerhet över de egna förmågorna, reflekterar sällan över information de 

möter, frågar ofta en vuxen om stöd. 

• Upplever stor osäkerhet över de egna förmågorna, reflekterar ofta över trovärdigheten 

i information de möter, försöker hitta olika sätt att kontrollera informationen. 

En intressant aspekt var att de informanter som uppgett att de fick söka information själva på 

internet även börjat reflektera, i en större utsträckning än andra informanter, över information 

de möter. Ytterligare intressant var att informanterna som visat på störst kunskaper i 

källkritiskt tänkande på internet även var de som känner sig osäkrast när de möter ny 

information på internet. Detta sätter vi i relation till de informanter som tillbringar minst tid 

på internet, och även reflekterar minst, som uttrycker sig ha goda kunskaper i att avgöra sant 

från falskt på internet. Märkbart är att endast 20% av informanterna får möjlighet att söka 

information själva på internet, både hemma och i skolan, speciellt i årskurs 1. Dessa tre sätt att 

se på den egna kompetensen fanns i både årskurs 1 och årskurs 3. Flera informanter som 

börjat tänka källkritiskt återfinns både i årskurs 1 och årskurs 3, detsamma gäller 

informanterna som aldrig reflekterat över trovärdigheten på information de möter på internet. 

Informanterna var genomgående positiva till området och majoriteten av informanterna ville 

lära sig mer om källkritik i skolan. Det visade sig att informanterna fått lite undervisning om 

och i källkritik, när de fick frågan om hur de lärt sig om sant och falskt på internet var det 

ingen av informanterna som kunde ge ett svar. Det var bara något de kunde eller något deras 

föräldrar sagt under informanternas uppväxt. Det blir även tydligt utifrån studiens empiri att 

informanterna ser källkritiskt tänkande som en viktig kunskap för framtiden och att de var 

medvetna om att information kan vara både sann och falsk. 

4.3 Resultatsammanfattning 

De elever som deltagit i studien har, oavsett årskurs, använt sig av liknande metoder och 

strategier när de mött information de inte litat på. Mindre än hälften av de deltagande eleverna 

reflekterar över information de möter och använder inte någon metod alls vid mötet. Den 
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populäraste metoden, årskursöverskridande, var att fråga en vuxen om hjälp och utöver denna 

var det även vanligt att eleverna gjorde någon form av rimlighetsbedömning som kopplas till 

tidigare upplevda erfarenheter och förkunskaper om ett ämne.  

Det finns en viss osäkerhet bland eleverna om hur de tillägnat sig de beskrivna strategierna 

och metoderna. Undervisning inom området källkritik är ovanlig men förekommer till viss 

del, främst bland eleverna i årskurs 3. Intressant är att endast 20 % av eleverna uppgett att de 

får söka information självständigt, hemma och i skolan, men visar ett intresse att lära sig mer 

om källkritik.  

Elevernas syn på sin egen källkritiska förmåga kunde jämställas över årskurserna. Det fanns 

tre genomgående teman i hur eleverna såg på sina egna kunskaper. Det föreföll att de elever 

som var osäkra på om de någonsin reflekterat över information, upplevde en osäkerhet vid 

metod och strategival och således valde att vända sig till en vuxen för stöd. De elever som 

däremot reflekterade allra mest över sann och falsk information var även de elever som visade 

på den största osäkerheten när det kom till hur de skulle hantera informationen. Dessa elever 

hade minst tillit till sina egna förmågor, men å andra sidan hade de även flest exempel på 

olika metoder och strategier att använda sig av. Det var endast eleverna som hade minst 

erfarenhet av källkritiska reflektioner som ansåg sina kunskaper om och i källkritik som goda.  

5 Diskussion 

Detta kapitel behandlar studiens resultat. Nedan diskuteras tolkning av empiri, metodval och 

framtida forskning. Detta kapitel innehåller även studiens sex slutsatser. 

5.1 Resultatdiskussion 

Francke och Johansson (2019, s. 1) belyser vikten av att källkritik får ta plats i 

undervisningen, och även eleverna i föreliggande studie visar en förståelse för källkritikens 

roll i vårt moderna och digitaliserade samhälle. Gärdén och Utter (2019, s. 1) lyfter hur 

läroplanen anpassats för att ge utrymme för de baskunskaper som är viktiga i vårt nuvarande 

och framtida samhällsliv. Här får information, digitalisering och således även källkritik några 

av de viktigaste rollerna. I föreliggande studie förklarar en av eleverna att källkritik är en 

högst relevant kompetens, eftersom vi tillägnar oss information bättre om vi också kan avgöra 

sann information från falsk. 
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I undersökningen Ungar och medier (Statens medieråd 2019a, s. 64–66) framkom att hälften 

av eleverna i åldersgruppen 9–12 inte vet vilka strategier och metoder de tar till när de ställs 

inför två hemsidor som förklarar samma sak på olika sätt. Den andra hälften skulle frågat en 

förälder eller en vuxen, vilket överensstämmer med de strategier eleverna i denna studie valt 

att använda sig av. Det som däremot blir en distinkt skillnad mellan denna studie och 

undersökningen Ungar och medier är att majoriteten av eleverna påvisar att de använder 

någon form av strategi eller metod för att avgöra informations trovärdighet. En anledning till 

att denna studies resultat skiljer sig mot Ungar och medier kan vara att vi i föreliggande 

studie gav eleverna fysiska exempel på hemsidor med falsk information medan de, i Ungar 

och medier, enbart ställde frågan om vad eleverna gör vid en sådan situation. Detta skulle i 

sådana fall förklara varför det, i vår studie, var så få elever som inte hade någon strategi eller 

metod. Utöver att fråga en förälder, vilket vi återkommer till, var den vanligaste strategin att 

utgå från egna erfarenheter vid bedömning av källors trovärdighet. Vi sätter elevernas 

förmåga att se till sina egna erfarenheter i relation till det som lyfts genom kunskapskraven i 

kursplanen för svenskämnet (Lgr11 2018, s. 265), där eleverna ska kunna tolka och relatera 

enkla texter till egna erfarenheter. Detta kan således betyda att eleverna arbetat med att sätta 

texter i relation till dem själva i andra sammanhang och därför tillämpar denna metod även 

här. Det som blir uppenbart är att eleverna inte är vana vid att tolka information de möter 

utifrån de källkritiska kriterierna. Ser vi till de traditionella kriterierna (Sundin 2019, s. 4) 

använder sig eleverna av samtidskravet, det vill säga att de reflekterar över om informationen 

ger en rättvis bild av verkligheten. Eleverna bockar av lika många punkter på den nyare 

checklistan (Skolverket 2019b) men enbart till viss del. Eleverna använder direkt den 

avslutande punkten som innebär att jämföra och reflektera, dock enbart genom reflektion. 

Några få elever väljer även att se till källans utförande genom att undersöka källans ålder. Vi 

tolkar denna brist på förståelse för den källkritiska processen som en produkt av tidigare 

erfarenhet av källkritik och informationssökningar.  

Den tidigare nämnda metoden som eleverna i denna studie använde mest var att fråga en 

förälder eller annan vuxen om hjälp. Detta skulle kunna vara för att eleverna saknar tillit till 

sina egna förmågor att avgöra källors äkthet och därför ber någon göra den bedömningen. 

Många elever gav denna strategi som förslag på en så kallad sista utväg. De försöker först 

själva genom någon form av rimlighetsbedömning eller verklighetsanknytning. I 

undersökningen Småungar och medier (Statens medieråd 2019b, s. 17–48) svarar 

vårdnadshavarna att de samtalar med sina barn om olika innehåll på internet och kanske kan 
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det vara därför eleverna i denna studie väljer att vända sig till en förälder för liknande 

situationer.  

Intressant var även att många elever uppgav att de söker efter svar på Google, med betoning 

på svar. Eleverna kunde varken förklara hur eller vad de söker på för att få fram rätt svar på 

Google utan svarade kort och koncist att det som finns på Google oftast är sant. De uppger 

även att tilliten till hemsidor de ofta använder, såsom YouTube, är mindre än tilliten till 

Google. Detta görs tydligt i denna studies empiri då flera elever uttrycker att deras föräldrar 

informerat att allt på YouTube inte är sant. Hur kommer det då sig att Google upplevs som en  

mer trovärdig hemsida? Vår teori är att föräldrarna uttryckligen påstår att YouTube inte går 

att lita på, samtidigt som eleverna beskriver hur deras föräldrar ofta säger att de kan googla 

fram ett svar genom fraser som ”Vi googlar på det!”. Vår tolkning är att eleverna naturligtvis 

känner större tillit till Google om föräldrarna refererar till hemsidan på liknande sätt ofta, utan 

att förklara vad vi egentligen gör när vi googlar. Eleverna ber gärna föräldrarna om hjälp vid 

sökningar på Google och överlåter informationssökningen till föräldrarna, då deras 

språkkunskaper är större. Språkets koppling till källkritik uttrycks på flera ställen i läroplanen 

(Lgr11 2018, s. 259; Lgr11 2018, s. 265) och beskrivs vara ett av människans främsta redskap 

för tankar och frågeformuleringar (Lundh 2011, s. 123). Läsförståelse är, som Sundin och 

Rivano Eckerdal (2014, s. 13) beskriver, av stor betydelse för eleverna när de befinner sig på 

internet och därför är läsförståelsen även en stor del av informationskompetensen eleverna bör 

få möjlighet att utveckla. Det kan därför vara så att eleverna sätter denna tillit till Google för 

att de ofta formulerar enkla frågor och utifrån den egna läsförståelsen väljer en text att förlita 

sig på.  

Denna studie grundar sig på, och tar stöd i, vår tidigare studie (Berglund & Thunstedt Degnell 

2018) i vilken lärarna ansåg att eleverna inte kunde upptäcka skillnader på sann och falsk 

information. Vi ville således med denna studie undersöka hur elevers kompetenser 

överensstämmer med dessa uppfattningar. Något vi anser framkommer utifrån denna studies 

empiri är att eleverna har större kompetenser inom källkritik än vad lärarna i tidigare studie 

uttryckt. Eleverna visar förståelse för källkritikens betydelse, att de behöver strategier och 

metoder för att avgöra om information är tillförlitlig eller ej. De visar även en vilja att lära sig 

mer om källkritik, men vi uppfattar det som att de inte vet hur. Denna studie visar tre olika 

uppfattningar av elevernas kompetenser och kunskaper inom källkritik. Vår tolkning är att 

dessa tre kompetensnivåer beskriver elevernas erfarenheter av källkritiskt arbete. De elever 

som ofta befinner sig på internet upplever ofta osäkerhet om källors äkthet och reflekterar 
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således mycket över trovärdigheten hos information. Dessa elever har även några olika 

strategier och metoder att ta till stöd om de finner sig i en situation då de måste avgöra 

trovärdigheten av en källa. Vår hypotes är i detta fall att eleverna har erfarenhet av källor som 

är falska och således har ett behov av att undersöka källornas äkthet uppstått. Eleverna som 

börjat tänka på detta sätt anser vi ha en mer utvecklad information literacy (Se avsnitt 2.2) då 

de reflekterar och förhåller sig, mestadels, kritiska till information de möter på internet. En av 

dessa elever förklarar tydligt hur den källkritiska bedömningen kan gå förlorad i och med den 

konstanta strömningen av information som distraherar eleverna från att undersöka källan 

vidare, precis som Francke och Sundin (2016, s. 2) beskriver. 

Men ofta så får jag inte riktigt svar på det för jag… alltså, jag kommer in på något 

annat efter en stund.  

(Intervju, Elev 5, Sk. 2, åk. 3) 

En annan upplevelse av den egna förmågan var att man var osäker. Det är också denna grupp 

som vi anser hör till föreliggande studies majoritet. Eleverna känner sig osäkra på hur de 

hittar information, hur de undersöker information och reflekterar ibland över källors äkthet. 

Till sin hjälp har de sina föräldrar eller annan vuxen för att avgöra trovärdighet hos en källa. 

Dessa elever har tydliga gränser vid användandet av internet, både hemma och i skolan. De 

får inte söka information utan en vuxen närvarande och har flera regler vad gäller 

användandet av olika appar och hemsidor.  

Den tredje och sista upplevelsen av de egna förmågorna var att eleverna kände sig duktiga på 

källkritiska bedömningar, däremot saknade dessa elever erfarenhet. Dessa elever uppgav att 

de aldrig reflekterar över information. I denna grupp av elever var det vanligast att eleverna 

använde internet ibland eller inte alls. De kunde inte heller ge förslag på hur man går tillväga 

när man bedömer en källas trovärdhet, trots att det till denna grupp hörde de elever som ”bara 

har det i huvudet” (Intervju, Elev 1, Sk. 1, åk. 3).  

Vår uppfattning är att de elever som ofta använder internet är de elever som har störst 

förståelse för hela begreppet källkritik. Kan detta innebära att de fått mer övning och därför 

behövt lära sig själva att vara källkritiska? De osäkra eleverna tar stöd i en vuxen, vilket vi 

anser tyder på en förståelse för att det finns sann och falsk information, men att eleverna 

saknar tilltro till den egna förmågan. Vi nämnde tidigare att det även kan bero på graden av 

läs- och skrivutveckling hos eleverna. Det är tänkvärt att en del elever upplever sina 

kunskaper i att avgöra sant från falskt som goda, men aldrig reflekterar över information. Hur 
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kommer detta sig? Vår teori är att dessa elever har en annorlunda bild av källkritik eftersom 

de saknar erfarenhet. Det de haft möjlighet att utöva har varit i mindre och kanske väldigt 

tydliga källkritiska bedömningar. Anledningen till att de ser sina kunskaper som goda är 

därför baserat på deras egen begränsade erfarenhet. 

Märkvärt är att det inte finns någon synlig progression av den källkritiska förmågan mellan 

årskurs 1 och 3. Svaren är likställda i både frågeformulär och intervjuer. De få skillnader vi 

kan skönja var bland annat att eleverna i årskurs 3, på de två skolorna, visade på en mer 

utvecklad läs- och skrivutveckling. Eleverna i årskurs 3 reflekterade även mer över vad de 

tidigare upplevt gällande källkritik och detta ser vi som en djupare språklig förståelse för 

källkritik, vilket går i linje med att eleverna ska kunna föra enkla resonemang och relatera 

dessa till egna erfarenheter i årskurs 3 (Lgr11, s. 265). Det är således vår uppfattning att dessa 

elever fått mer övning än eleverna i årkurs 1 även om de inte fått specifik undervisning i 

källkritik. Vi anser att de källkritiska förmågorna inte utvecklas automatiskt med åldern och 

att det skulle handla om en mognadsprocess, som lärarna i Limberg och Folkessons IDOL-

studie (2006, s. 120) uppgav. Vi anser att de källkritiska förmågorna, precis som allt annat 

lärande, utvecklas genom övning och aktivt utförande. Francke och Johansson (2019, s. 7) 

framhåller att förförståelse och tidigare ämneskunskaper är av betydelse för utvecklingen av 

de källkritiska förmågorna och det är vi beredda att hålla med om. Vi menar att det görs 

tydligt i studiens empiri att de elever som fått mer övning och har mer ämneskunskaper 

dessutom har ett mer utvecklat synsätt på källkritik.  

Studiens forskningsfrågor syftar till att undersöka elevernas strategi och metodval samt hur 

eleverna ser på sina egna förmågor att kunna göra källkritiska bedömningar. Det som då blir 

av betydelse är att även undersöka hur eleverna tillägnat sig dessa kunskaper. 

Barnkonventionen (2009, s. 29–30) lyfter att alla barn ska ha tillgång till information och 

således även kunna förstå informationen de möter. Hur har eleverna tillägnat sig deras 

befintliga kunskaper och hur kan vi gå vidare för att ge eleverna bäst chanser att utveckla den 

källkritiska förmågan? Eleverna i denna studie gör det tydligt att de inte fått undervisning i 

ämnet. Vi upplever att studiens tidigare forskning och empiri visar att undervisning för att 

utveckla elevernas källkritiska förmågor är otillräcklig. I Skolverkets digitaliseringsstrategi 

(2019b, s. 12) framkom att bara 1 av 3 lärare undervisar om källkritik. I Ungar och medier 

(2019, s. 66) framgår att hälften av lärarna arbetade till viss del med källkritik i de lägre 

åldrarna och även denna studie bekräftar detta. Eleverna i denna studie är medvetna om att 

man inte kan lita på allt men vår tolkning är att de ofta har svårt att sätta ord på hur de ska 
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undersöka och avgöra vad som är sant eller falskt, i likhet med det lärarna i årskurs 9 beskrev 

(Carlsson & Sundin 2018, s. 71–73). De elever som, i föreliggande studie, till viss del 

använder sig av de källkritiska kriterierna när de bedömer källors trovärdighet har således inte 

lärt sig om detta i skolan. Vi vill därför hävda att de kunskaper dessa elever har kommer 

hemifrån eller utgår från de erfarenheter eleverna har från självständigt sökande efter 

information på internet. 

5.1.1 Slutsats 

Denna studie leder fram till sex slutsatser. Utifrån tidigare forskning och vad eleverna i 

studien uttryckt är källkritik viktigt i dagens samhälle och eleverna ser källkritikens roll. 

Eleverna i studien har medvetna strategier för bemötande av sann och falsk information, dock 

på olika nivåer. Dessa strategier är främst vad eleverna anser vara logiskt och självlärda 

metoder. Eleverna litar på Google, sina föräldrar eller sin egen verklighetsuppfattning. Det 

finns ingen progression mellan elever i årskurs 1 och 3. Det spelar ingen roll om de går i 

årskurs 1 eller 3, de har fortfarande samma strategier och metoder för att göra källkritiska 

bedömningar. Elevernas läs- och skrivförmågor påverkar deras sökningar på internet och 

således även den källkritiska bedömningen. Det finns tre olika sätt att se på sin egen 

källkritiska förmåga och dessa kopplas till den erfarenhet av källkritiska bedömningar 

eleverna har. Eleverna får torftig undervisning i källkritik och får således för lite möjligheter 

att lära sig vara källkritiska i skolan.  

▪ Källkritik är viktigt i dagens samhälle 

▪ Eleverna använder olika strategier och metoder, som ofta är självlärda 

▪ Källkritiska förmågor är inte en mognadsfråga 

▪ Läs- och skrivutveckling har betydelse för den källkritiska förmågan 

▪ Elevernas upplevda källkritiska förmågor kopplas till tidigare erfarenheter 

▪ Elevernas källkritiska förmågor hämmas av att de får för lite undervisning 

5.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte och frågeställningar har tagits i beaktning under hela skrivprocessen, vilket vi 

även hoppas ska bli synligt för läsaren. Det viktigaste för oss har varit att lyfta elevernas 

perspektiv och hur de upplever sina förmågor i källkritik. 

Vi valde att utgå från två olika metoder, bland annat med grund i vår tidigare erfarenhet av 

dessa metoder. Detta har gjort att vi känt oss trygga under hela utförandet av både intervjuer 
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och frågeformulär. Vi insåg tidigt att frågeformulären inte skulle generera i kvalitativa svar. 

Detta gjorde att vi påbörjade en undersökning om hur man på bästa möjliga sätt intervjuar 

barn i och med den maktdimension som är gällande mellan barn och vuxna. Efter dessa 

studier kom vi fram till att intervjua några av de elever som deltagit vid utförandet av 

frågeformulären och på så sätt hade eleverna även hunnit träffa oss innan själva 

intervjutillfället. Vi anser att detta stärkte elevernas trygghet med oss som intervjuare. Något 

som även kan ha varit betryggande för eleverna var att vi valt att besöka skolorna i samband 

med frågeformulären och gjorde intervjuerna tätt därpå. Dessutom hade eleverna möjlighet att 

avsluta sitt deltagande om de kände för det.  

Vår tidigare erfarenhet av liknande studier har bidragit till många val, speciellt kring 

effektivisering av datainsamling och empiri. Vi åkte till de båda skolorna under samma vecka 

och intervjuerna hölls tätt efter frågeformulären. Vi upplevde att eleverna intresserade sig 

snabbt för området, både under intervjuer och frågeformulär. Under intervjuerna delade 

eleverna gärna med sig av sina åsikter och samtalen kändes naturliga. Transkriberingen kunde 

ske direkt efter intervjuerna och kategoriserades dagen därpå.  

Vi vill understryka att de tolkningar vi gjort under 4.2 Tolkning av empiri, inte behöver 

stämma överens med de tolkningar läsaren gör, vilket vi strävat efter under skrivandets gång. 

Det är dessutom av relevans att lyfta hur vi i vissa fall förkortat eller tagit bort vissa 

stakningar och upprepningar av ord i de återgivna citaten för att underlätta för läsaren.  

Vi har intervjuat och utfört frågeformulär med elever på två olika skolor på samma 

geografiska plats. Således blir de svar som genererats inte en generalisering för alla elever i 

årskurs 1 och 3. Det stora urvalet menar vi däremot ha en slags genomslagskraft i att 

elevernas tankar är relativt lika trots att svaren getts individuellt och kan därför ses som 

vanliga tankar hos elever i dessa årskurser. 
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5.3 Framtida forskning 

Denna studie har fått oss att reflektera över läs- och skrivutvecklingens roll i den källkritiska 

förmågan. Det skulle med anledning av detta vara intressant att undersöka denna roll och dess 

faktiska betydelse för förmågan att reflektera källkritiskt. En annan intressant ingångspunkt på 

fortsatt forskning är att jämföra om mognadsfrågan (Limberg & Folkesson, 2006, s. 120) 

kommer i ett senare stadie och därför undersöka progressionen i elevers tänkande mellan låg-, 

mellan- och högstadium. Denna studie visar även att lärare inte undervisar om eller i källkritik 

vidare mycket och därför skulle det vara intressant att undersöka olika undervisningsmetoder 

samt hur lärare tillämpar dessa i klassrummet. 
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Bilaga 5 

 

Skola 1, årskurs 1: 26 elever | Skola 2, årskurs 1: 23 elever 

Skola 1, årskurs 3: 24 elever | Skola 2, årskurs 3: 22 elever 

Antal som gissat rätt svar på frågan om artiklarna: 

SKOLA 1, ÅK 1: 25 st (En elev gissade att båda var rätt) | SKOLA 2, ÅK 1: 23 st 

SKOLA 1, ÅK 3: 23 st (En elev gissade på fel alternativ) | SKOLA 2, ÅK 3: 22 st 

 

Svar på varför den går att lita på: 

 

 

 

Sk. 1, Åk 1

Vet inte

Det finns självkörande bilar och autopilot.

Uteslutningsmetoden

Verklighetsanknytning

Sk. 2, Åk 1

Vet inte

Det finns självkörande bilar och autopilot.

Uteslutningsmetoden

Verklighetsanknytning

Sk. 2, Åk 3

Vet inte

Det finns självkörande bilar och autopilot.

Uteslutningsmetoden

Verklighetsanknytning

Sk. 1, Åk 3

Vet inte

Det finns självkörande bilar och autopilot

Uteslutningsmetoden

Verklighetsanknytning



   
 

 

Svar på varför den inte går att lita på: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sk. 1, Åk 1

Bussar kan inte flyga

Tidningsartikelns utformande

Känsla/Övertygelse/Erfarenhet

Det finns inga bevis på bilden om att bussan
kan flyga (t.ex. vingar)

Finns det flygande bussar skulle det finnas
flygande bilar

Vet inte

Sk. 1, Åk 3

Bussar kan inte flyga

Tidningsartikelns utformande

Känsla/Övertygelse/Erfarenhet

Det finns inga bevis på bilden om att bussan
kan flyga (t.ex. vingar)

Finns det flygande bussar skulle det finnas
flygande bilar

Vet inte

Sk. 2, Åk 1

Bussar kan inte flyga

Tidningsartikelns utformande

Känsla/Övertygelse/Erfarenhet

Det finns inga bevis på bilden om att bussan
kan flyga (t.ex. vingar)

Finns det flygande bussar skulle det finnas
flygande bilar

Vet inte

Sk. 2, Åk 3

Bussar kan inte flyga

Tidningsartikelns utformande

Känsla/Övertygelse/Erfarenhet

Det finns inga bevis på bilden om att bussan
kan flyga (t.ex. vingar)

Finns det flygande bussar skulle det finnas
flygande bilar

Vet inte



   
 

 

Strategier och metoder (vissa elever svarar med flera strategier): 

 

 

 

 

 

 

Sk. 1, Åk 1

Fråga en vuxen/äldre person

Rimlighetsbedömning/Har jag hört det förut?

Googla

Vet inte/Hann inte svara/Missförstått frågan

Tittar noga på allt runt omkring

Jag tänker aldrig på det/Jag kan faktiskt fakta

Sk. 1, Åk 3

Fråga en vuxen/äldre person

Rimlighetsbedömning/Har jag hört det förut?

Googla

Vet inte/Hann inte svara/Missförstått frågan

Tittar noga på allt runt omkring

Jag tänker aldrig på det/Jag kan faktiskt fakta

Sk. 2, Åk 1

Fråga en vuxen/äldre person

Rimlighetsbedömning/Har jag hört det förut?

Googla

Vet inte/Hann inte svara/Missförstått frågan

Tittar noga på allt runt omkring

Jag tänker aldrig på det/Jag kan faktiskt fakta

Sk. 2, Åk 3

Fråga en vuxen/äldre person

Rimlighetsbedömning/Har jag hört det förut?

Googla

Vet inte/Hann inte svara/Missförstått frågan

Tittar noga på allt runt omkring

Jag tänker aldrig på det/Jag kan faktiskt fakta



   
 

 

Bilaga 6 

 

Skola 1, årskurs 1: 26 elever | Skola 2, årskurs 1: 23 elever 

Skola 1, årskurs 3: 24 elever | Skola 2, årskurs 3: 22 elever 

 

Fråga: Jag funderar ofta på om det jag läser är sant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: Jag söker fakta på internet själv när jag är hemma. 
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Fråga: Jag är duktig på att veta om något på internet inte är sant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: Jag har lärt mig om det här i skolan. 
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Fråga: Jag vill lära mig mer om hur man ser vad som är sant eller falskt. 
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