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Inom	   ämnena	   svenska	   och	   samhällskunskap	  
ska	  det	  ske	  undervisning	  i	  informationssökning	  
och	   källkritik	   i	   olika	   medier	   i	   grundskolan.	  
Syftet	   med	   denna	   studie	   är	   att	   bidra	   med	  
information	   om	   hur	   lärare	   i	   årskurs	   4-‐6	  
uppfattar	   informationssökning	   och	   källkritik	   i	  
läroplanen	   samt	   hur	   lärare	   upplever	   under-‐
visningen	   i	   dessa.	   Enligt	   den	   redovisade	  
forskningen	   i	   denna	   studie	   är	   källkritik	   en	  del	  
av	   informationssökningen	  och	   att	   lärare	   anser	  
att	   elever	   i	   årskurs	   4-‐6	   inte	   ska	   undervisas	   i	  
informationssökning	   och	   källkritik	   på	   Internet	  
samt	  att	  det	   finns	   flera	  olika	  sätt	   för	   lärare	  att	  
bedriva	   sin	   undervisning.	   Studien	   har	   en	  
kvalitativ	   fenomenografisk	   och	   fenomeno-‐
logisk	  forskningsansats.	  Materialet	  samlades	  in	  
genom	   intervjuer	   och	   analyserades	   genom	   en	  
kartläggning	   på	   likheter	   och	   skillnader	   samt	  
genom	   att	   se	   mönster	   i	   lärarnas	   utsagor.	  
Resultatet	   visar	   att	   lärarna	   anser	   att	   källkritik	  
och	  informationssökning	  i	  undervisningen	  inte	  
går	  att	  särskiljas	  från	  varandra,	  att	  lärare	  i	  års-‐
kurs	   4-‐6	   bör	   undervisa	   elever	   i	   informations-‐
sökning	  och	  källkritik	  på	  Internet	  och	  att	  lärare	  
använder	   sig	   av	   diverse	   olika	   sätt	   att	   bedriva	  
sin	  undervisning	  på.	  

Within	   the	   subjects	   of	   Swedish	   and	   Civics	   there	  
must	   be	   teaching	   in	   information	   retrieval	   and	  
source	   criticism	   in	   various	   media	   in	   primary	  
school.	   The	   purpose	   of	   this	   study	   is	   to	   provide	  
information	   on	   how	   teachers	   in	   grades	   4-‐6	  
perceive	   information	   retrieval	   and	   source	  
criticism	   in	   the	   primary	   school	   curriculum	   and	  
how	   teachers	   experience	   teaching	   this	   subject.	  
According	   to	   the	   research	   reported	   in	   this	   study	  
the	   source	   criticism	   is	   part	   of	   the	   information	  
retrieval	   and	   that	   teachers	   believe	   that	   students	  
in	   grades	   4-‐6	   should	   not	   be	   taught	   information	  
retrieval	  and	  source	  criticism	  on	  the	  Internet,	  and	  
also	   that	   there	   are	   several	   different	   ways	   for	  
teachers	  to	  pursue	  their	  teaching.	  The	  study	  has	  a	  
qualitative	   phenomenographic	   and	   phenomeno-‐
logical	   approach.	   The	   materials	   were	   collected	  
through	  interviews	  and	  was	  analyzed	  by	  mapping	  
the	   similarities	   and	   differences	   and	   by	   finding	  
patterns	  in	  the	  teachers´	  descriptions.	  The	  results	  
show	   that	   teachers	   believe	   that	   the	   criticism	   of	  
sources	  and	   information	  retrieval	   in	   the	   teaching	  
can	  not	  be	  distinguished	  from	  eachother,	  that	  the	  
teachers	   in	   grades	   4-‐6	   should	   teach	   students	   in	  
information	   retrieval	   and	   source	   criticism	  on	   the	  
Internet	   and	   that	   teachers	   use	   various	   ways	   to	  
conduct	  their	  teaching.	  
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1 Inledning 
Vi lever i ett samhälle där vi har tillgång till mycket information som är under ständig 

förändring. Det är en del av lärares ansvar att hjälpa barn att förhålla sig till denna 

information. Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11) ska lärare i grundskolan undervisa elever i att vara källkritiska till information i 

olika medier (Skolverket, 2011b, s. 201). I detta arbete har jag valt att fokusera på 

informationen som vi kan ta del av via Internet. I årskurserna 4-6 surfar många av 

eleverna på Internet i minst en timme per dag och antalet elever ökar varje år. Statistisk 

visar att under åren 2011-2012 var det 31% av eleverna i årskurs 4-6 som surfar på 

Internet och under åren 2013-2014 hade siffran stigit till 43% (Statistiska centralbyrån, 

2016). 
 

I och med att så många elever i årskurs 4-6 använder sig av Internet där de ständigt blir 

matade med information, som många gånger är felaktig, kan man ställa sig frågan om 

eleverna faktiskt undervisas i källkritik på Internet. Den frågan mynnar ut i ytterligare en 

fråga; står det egentligen i Lgr11 att lärare måste undervisa elever i källkritik på Internet i 

årskurs 4-6? Bakgrunden i detta arbete lyfter upp att innehållet i Lgr11, där begreppen 

informationssökning och källkritik finns med, kan uppfattas på olika sätt. Som läsare kan 

man uppfatta det som att Lgr11 menar att det är upp till läraren att avgöra om Internet ska 

användas i undervisningen av informationssökning och källkritik, däremot kanske 

författarna till kursplanen i svenska menade något annat med innehållet. Därmed har 

problemområdet bestått i att ta reda på hur lärare uppfattar detta innehåll vilket har skett 

genom en fenomenografisk forskningsansats. Ytterligare ett problemområde, som har 

skett genom en fenomenologisk forskningsansats, har varit att ta reda på vad lärarna har 

för upplevelse av informationssökning och källkritik i undervisningen. Lärarnas 

upplevelser visar oss om det är viktigt att ha med informationssökning och källkritik på 

Internet i årskurs 4-6. 
 

Det som har väckt mitt intresse för detta område är att jag själv inte har erfarit någon 

undervisning om informationssökning och källkritik på Internet under mina fyra 

verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) på fyra olika skolor åren 2011-2016. Enligt 

Skolverket (2016a, s. 10) säger en fjärdedel av grundskolans lärare att de inte undervisar 

om källkritik på Internet. Under min sista VFU frågade jag en lärare hur de arbetar med 
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detta, och han svarade att det inte sker någon undervisning i källkritik på Internet i 

årskurs 4-6. Detta fick mig att fundera på ifall informationen i Lgr11 kan tolkas som att 

undervisning i informationssökning och källkritik på Internet inte är ett måste för 

årskurserna 4-6, i kombination med att lärare känner sig osäkra på Internet. Enligt 

Skolverket (2016a, s. 6) upplever omkring hälften av lärarna i grundskolan att de är i 

behov av kompetensutveckling gällande bland annat säker användning samt lag och rätt 

på Internet. 
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2 Syfte 
Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på vad informationssökning och 

källkritik på Internet har för betydelse i undervisningen för lärare som undervisar i 

svenska och/eller samhällskunskap i årskurs 4-6. Syftet ska uppfyllas genom att besvara 

följande frågor: 

-‐ Hur uppfattar lärare innehållet i Lgr11 för årskurs 4-6 där begreppen 

informationssökning och källkritik finns med? 

-‐ Vad har lärare för upplevelser av undervisningen i informationssökning och 

källkritik på Internet? 
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3 Bakgrund 
I avsnittet presenteras litteratur och tidigare forskning som berör begreppen 

informationssökning och källkritik. Först förklaras vad som menas med dessa två begrepp 

och om undervisning i dessa måste ske i samband med användningen av Internet. Sedan 

presenteras det sociokulturella perspektivet, med fokus på den närmaste proximala 

utvecklingszonen, i relation till Internet. Avslutningsvis beskrivs hur undervisning i 

informationssökning och källkritik på Internet kan bedrivas. 

 

3.1 Informationssökning 
Enligt variationsteorin kan man visa vad något är genom att visa vad det inte är 

(Magnusson & Maunula, 2011). Att visa vad information är kan göras genom att visa vad 

det inte är, information är inte kunskap. Skolverket har gett ut en bok skriven av 

Gustavsson där definitionen av kunskap och information är: “Det föreligger en skillnad 

mellan information och kunskap. Informationen strömmar över oss, men kunskap bärs av 

människor som tolkat och förstått det de tagit till sig” (Gustavsson, 2002, s. 15). Enligt 

Svenska Akademiens Ordlista (2016) är definitionen av information följande: 

“meddelande av upplysningar, underrättelse”. Definitionen av kunskap är däremot: 

“vetande, insikt; kännedom” (Svenska Akademiens Ordlista, 2016). När elever använder 

sökfunktionerna på Internet är det alltså information de söker och inte kunskap. 

Skolverket (2016b) ger praktisk hjälp i informationssökning, de skriver att man kan söka 

information på Internet genom att skaffa sig förkunskaper, bestämma bra sökord, 

använda en söktjänst, begränsa/utvidga sin sökning, utnyttja avancerad sökning eller gå 

direkt till en webbplats. 
 

I Kommentarmaterial till kursplan i svenska framkommer det att svenskämnet har 

huvudansvaret för att lära ut informationssökning i olika källor och att betoningen på 

källkritik ligger hos SO- och NO-ämnena (Skolverket, 2011a, s. 8 & 22). Enligt 

Skolverket är alltså informationssökning och källkritik två olika begrepp. Enochsson 

(2007) menar däremot att källkritik är en del av informationssökning. Forskaren har, i 

sina studier, utvecklat en didaktisk modell för informationssökning på Internet utifrån 

elevernas åsikter. Det finns sex delar i denna modell och forskaren ger även konkreta 

förslag på hur undervisningen kan gå till. Den första delen kallas för kunskaper om språk. 

Då ska läraren hjälpa eleverna att använda rätt namn för rätt saker vid Internetsökning. 
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Nästkommande del är kunskaper om tekniken där eleverna exempelvis behöver vara 

snabba på att skriva med hjälp av ett tangentbord. Den tredje delen kallas för kunskaper 

om söksätt. Detta innebär att eleverna behöver lära sig var man söker och hittar 

information på Internet. Ett förslag på hur man konkret kan gå tillväga är att läraren 

tillsammans med eleverna provar att söka i olika söktjänster med samma sökord för att 

sedan diskutera med varandra vad man hittat. Söktjänstfunktioner som är den fjärde delen 

går ut på att veta hur man gör vid en sökning, alltså vad man ska skriva i söktjänsterna 

och hur mycket. Den femte delen, ställa upp mål, innebär att eleven behöver fokusera på 

vad det är för information som ska hittas. Vet eleven inte vilka sökord som ska användas 

så får han/hon utforska sidorna på Internet först. Den sista delen kallas för kritiskt 

förhållningssätt, vilket är förmågan till kritisk granskning (Enochsson, 2007, s. 124-135). 

Forskarna Limberg och Folkesson (2006, s. 112) har skrivit i sitt resultat av sin studie att 

det finns vissa delar som borde uppmärksammas vid undervisning i informationssökning, 

och källkritiken är en av dessa delar: 

 
Det kan gälla att formulera goda undersökningsfrågor, att utveckla förmåga att 

bedöma relevans i informationen, att utveckla förmåga till källkritik, att analysera 

informationskällor liksom att skapa något sammanhängande och eget som ett 

resultat av värdering och bearbetning av källor. 

 

Skolverket menar alltså att informationssökning och källkritik är två olika begrepp som 

inte har med varandra att göra. En forskare menar däremot att källkritik är en av sex delar 

i begreppet informationssökning, och två andra forskare menar att källkritik behöver 

uppmärksammas när undervisning i informationssökning sker, vilket kan tolkas som att 

källkritik är en del av informationssökningen. 
 

3.2 Källkritik 
I det centrala innehållet för årskurs 4-6 i kursplanerna för ämnena svenska och 

samhällskunskap står det att källkritik ska behandlas i undervisningen: “Hur man jämför 

källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt” (Skolverket, 

2011b, s. 225) respektive “Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier 

med ett källkritiskt förhållningssätt” (Skolverket, 2011b, s. 201). 
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Enligt Thurén (2013, s. 7-8) finns det fyra kriterier som presenterar de källkritiska 

principerna: 

• Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. 

• Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans 

berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på 

källan. 

• Oberoende. Källan ska ‘stå för sig själv’, inte vara exempelvis en avskrift 

eller ett referat av en annan källa. 

• Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en 

falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, 

politiska eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden. 

När man befinner sig på olika webbplatser på Internet kan dessa frågor ställas: 

Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Är det en organisation? 

Är det ett företag? Är det en privatperson? Är det någon som kan ämnet? 

Är det någon du litar på? Varför är webbsidan gjord? För att informera 

om något? För att luras? För att propagera för en åsikt? För att sälja något? 

För att underhålla? Hur ser webbsidan ut? Har den kontaktinformation? 

Har den fungerande länkar? Har den trovärdiga källhänvisningar? Har den 

senast granska-datum? Kan du få information från andra ställen? Har du 

jämfört med vad du redan vet? Har du jämfört med andra källor? 

(Skolverket, 2015). 

 

3.3 Informationssökning och källkritik på Internet 
I det centrala innehållet för årskurs 4-6 i kursplanen för svenska i Lgr11 finns det inga 

krav på att Internet ska finnas med som ett verktyg vid informationssökning, de ger 

Internet bara som exempel: ”Informationssökning i några olika medier och källor, till 

exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet” (Skolverket, 

2011b, s. 225). Däremot står det tydligt att den undervisningen ska ske i årskurs 7-9: 

”Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom 

intervjuer” (Skolverket, 2011b, s. 226). För årskurs 4-6 finns begreppet källkritik endast 

med i kursplanerna för ämnena svenska och samhällskunskap, och ingen av kursplanerna 
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har ställt kravet att källkritiken måste ske på Internet. Detta skulle kunna uppfattas som 

att lärare får avgöra själva om eleverna är mogna att börja med det i årskurs 4-6 eller om 

eleverna ska börja med det i årskurs 7-9. Enligt Skolverket (2011b, s. 15) är elevernas 

mognad något som läraren ska beakta i sin undervisning genom att låta dem få ett ökat 

inflytande med stigande ålder och mognad. Grundskolan börjar i årskurs ett och avslutas 

i årskurs nio, och Skolverket skriver vad eleven ska kunna efter genomgången 

grundskola: “Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan 

använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande” (Skolverket, 2011, s. 14). Efter genomgången grundskola innebär att en 

specifik modern teknik inte behöver vara en del av undervisningen förrän i till exempel 

årskurs sju. Eftersom lärare i årskurs 4-6 kan uppfatta Lgr11 på det viset leder detta till 

att lärare kan, om de anser att eleverna inte är mogna för det, bestämma sig för att inte 

undervisa elever i informationssökning och källkritik på Internet och lämna det ansvaret 

till lärarna i årskurs 7-9 som har det kravet på sig.  
 

Limbergs och Folkessons (2006, s. 65) resultat visar att mognadsfrågan finns i flera 

lärares tankesätt. Forskarna skriver att de flesta av de intervjuade (lärare från årskurs 5 

till lärare i gymnasiet) anser att det handlar om en mognadsfråga hos eleven angående 

informationssökning på Internet. Forskarna menar då att mognadsfrågan “förefaller vara 

kopplad till ett synsätt som innebär att förmåga till källkritik utvecklas av sig själv. Man 

kan inte göra så mycket åt det i undervisningen” (Limberg & Folkesson, 2006, s. 65). 

Limberg och Folkesson (2006, s. 121) anser dock, i sin slutsats, att ett sådant sätt att se på 

eleverna (mognadsfråga) hindrar elevernas möjligheter till kunskapsutveckling. Lundh 

(2011, s. 91-100) skriver i sin avhandling att lärarna i hennes studie påstår att det inte 

tillhör barndomen att jobba med informationssökning via Internet. Davidsson, Limberg, 

Lundh och Tyrén (2007, s. 98 & 120) skriver att pedagogerna i deras studie uttrycker sin 

oro över att barn inte får vara barn eftersom det krävs att eleverna ska kunna hantera 

IKT-redskap. Forskarna menar att pedagogerna kanske är “präglade av föreställningar 

som att 6-8 åringar upplever världen genom konkreta erfarenheter och tankeoperationer 

och att IKT-redskapen innebär abstraktioner som inte lämpar sig för så små barn.”  
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3.4 Den närmaste utvecklingszonen 

Lundh (2011, s. 57) skriver att informationsaktiviteterna i hennes fyra studier visar sig 

utgå ifrån att de är sociala aktiviteter. Det sociokulturella perspektivet (lärande sker i 

sociala aktiviteter) med fokus på den närmaste utvecklingszonen kommer från grundaren 

Lev Vygotskijs arbeten, och den innebär att människan befinner sig i en zon där hon är 

känslig för instruktion och förklaringar. Det är i denna zon som läraren kan vägleda 

eleven till att lära sig något nytt (Säljö, 2010, s. 191). 

En elev som är känslig för instruktion och förklaringar befinner sig alltså i den närmaste 

utvecklingszonen och har i allmänhet ett intresse för att lära sig något nytt, om intresset 

inte fanns skulle känsligheten för instruktion och förklaringar förmodligen inte existera. 

Svedberg (2009, s. 30-31) skriver i sin sammanfattning att eleverna hade olika motiv till 

varför de ville engagera sig i projektet och hans slutsats är “att motivet att skaffa sig 

bättre betyg visserligen kan tjäna som en sporre för somliga elever men att det för andra i 

stället framkallar en ängslan som motverkar ett djupinriktat/förståelseinriktat lärande”. 

Ett av de bättre motiven är att eleverna har ett genuint intresse och insikt för 

kunskapsinnehållet i en uppgift vilket resultatet av Alexandersson, Limberg, Lantz-

Andersson och Kylemark (2007, s.  100 & 114) visar. De skriver att detta motiv är ett 

villkor för att elever ska lyckas med att söka information mera målmedvetet och lättare 

utveckla en djupare förståelse. Även Svedberg (2009, s. 31) skriver att de goda 

studieresultaten hos eleverna i hans studie kan förklaras av att eleverna haft en inre 

motivation där de ansett att de har fått jobba med något de funnit intressant. 

Kenthsdotter Persson och Kroksmark (2013, s. 125) drar slutsatsen att lärare upplever att 

de kan möta varje elev och individualisera med större omfång när eleven får hitta 

material via datorn med den lärstilen som passar honom/henne, genom att eleven gör nya 

sökningar för att hitta material som presenteras på ett annat sätt. Sohlberg och Kroksmark 

(2013, s. 152) skriver: “Eleverna besöker ofta olika webbsidor som är anpassade till 

individens förutsättningar att tolka och förstå information. Elever med goda förkunskaper 

och god läsvana söker sig till sidor som ger den förutsättningen – elever med andra 

ingångskvaliteter söker sig till sidor på nätet som ställer andra krav”. Efter att ha läst 

forskarnas resultat kan man säga att Internet skulle kunna liknas vid en lärare som vill 

vägleda sin elev, precis så som en lärare anpassar sin undervisning till elevens närmaste 

proximala utvecklingszon så anpassar sig även Internet till den. 



	  

 9	  

3.5 Undervisning 

Det är aldrig för tidigt för barn att lära sig något om de bara börjar med att ta små steg åt 

gången och får gott om tid på sig. Vissa gånger går det riktigt snabbt att lära sig något 

men ibland tar det flera år. Informationssökning på Internet är något som kan ta flera år 

att lära sig (Enochsson, 2007, s. 21). Undervisningen och träningen i källkritik behöver 

börja så tidigt som möjligt i grundskoleutbildningen (Svedberg, 2009, s. 30). I följande 

avsnitt redovisas olika sätt för lärare att ta sig an undervisningen i informationssökning 

och källkritik på Internet. Redovisningarna baserar sig på forskares resultat, där lärare 

och elever delat med sig av sina upplevelser, samt forskares slutsatser. 
 

3.5.1 Aktiv handledare 
Att vara en aktiv handledare kan man, enligt följande forskare, vara på diverse olika sätt. 

Sohlberg och Kroksmark (2013, s. 153) skriver att det är genom att ställa de rätta 

frågorna till eleverna som läraren är en aktiv handledare “så att de [eleverna] kan 

reflektera och lära sig att analysera samt ha ett kritiskt tänkande kring all den information 

som finns tillgänglig”. Lärarens uppgift blir att fånga upp diskussioner och ibland initiera 

dem för att föra samtal i klassen där olika ståndpunkter och värderingar möts 

(Enochssons, 2007, s. 134).  Läraren bör ha strukturerade övningar som ofta återkommer. 

Dessa övningar ska träna eleverna i att reflektera, jämföra texter, kritiskt granska och 

värdera dessa (Svedberg, 2009, s. 30). Eleverna behöver en lärare som ger dem stöd och 

styrning för att de ska kunna bli aktiva deltagare, litar på att elevers intresse kan växa och 

uppmuntrar dem att hålla fast vid sitt ämnesval i en uppgift (Alexandersson et al., 2007, 

s. 116 & 114). Alexandersson et al. (2007, s. 119) skriver också att om läraren ska kunna 

hjälpa eleven att via informationssökning utveckla egen kunskap behöver läraren själv ha 

goda baskunskaper och en utvecklad begreppsapparat. 
 

3.5.2 Formativ undervisning genom en dator för varje elev 
Det är lärarens uppgift att se till att eleverna går vidare i sin utveckling och får nya 

intryck (Enochsson, 2007, s. 135). För att eleven ska utveckla kunskap måste läraren 

bland annat ge kontinuerlig konstruktiv feedback till eleven (Alexandersson et al., 2007, 

s. 120). Mer tid för läraren att ägna sig åt handledning, individuella samtal och 

diskussioner med eleven kan skapas genom att varje elev har en egen dator under hela 

skoltiden: “Genom att eleven kan styra sin egen kunskapsinhämtning på ett helt annat sätt 

än tidigare, med tillgång till tusentals olika källor, är eleven inte lika beroende av läraren 
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eller av traditionellt lärarledd undervisning som förr” (Ek och Kroksmark, 2013, s. 94). 

Lärare och elever anser att elever lär sig mer i skolan om eleverna har en egen dator 

under hela sin skoltid (Fleischer, 3013, s. 71). Lärare tvingas till den formativa 

undervisningen när varje elev har en egen dator under hela skoltiden. I den formativa 

undervisningen finns det olika sätt för läraren att undervisa och vissa av dessa behöver 

prioriteras då det gäller lärarens och elevens pedagogiska grundsyn. Forskarna kallar det 

för formativ reflektion vilken innebär att läraren undervisar med variation, har en dialog 

med eleven kring varför eleven lär sig eller inte lär sig, ger feedback i form av 

uppmuntran och kritik samt att eleven får lära sig hur han/hon kan lära sig (Sohlberg och 

Kroksmark, 2013, s. 150-151). 
 

3.5.3 Faktakunskaper 
Det är viktigt att elever har faktakunskaper i det ämnet som de ska jobba med för att 

kunna utveckla sin källkritiska förmåga: 
 

Utan några som helst faktakunskaper är det svårt – om inte omöjligt – att utveckla en 

kritisk analytisk förmåga. Den kritiska analysen måste ha ett kunskapsinnehåll. Om 

specifika faktakunskaper prioriterats bort till förmån för allmänna förmågor kommer 

eleverna knappast kunna lära sig informationssökning, problemlösning och kritiskt 

tänkande på ett meningsfullt sätt (Alexandersson et al., 2007, s. 119). 
 

De elever som inte hade grundläggande faktakunskaper i det ämne de sökte information 

om visste sällan vad de skulle leta efter, vad som var relevant eller hur de skulle tolka det 

de fann (Alexandersson et al., 2007, s. 120). Lärarna i Limberg och Folkessons (2006, s. 

57-59) studie anser att elever ska börja med att läsa i en lärobok först och sedan en annan 

bok, just på grund av att eleverna har svårt för att vara kritiska på Internet utan 

faktakunskaper i det specifika ämnet. När de har läst i böckerna går de vidare till att söka 

på Internet, på detta sätt sparar eleverna tid genom att inte planlöst leta sig igenom vad 

Internets olika webbplatser har att säga om ett ämne. Ett dilemma kan dock uppstå ifall 

eleven börjar med att använda sig av en lärobok som är gammal: ”Eleverna uppfattar 

också informationen på internet som mindre tillförlitlig i jämförelse med andra källor. 

Dock upplever de skolböcker som gamla, vilket gör att de hamnar i ett dilemma när det 

gäller hur de skall förstå att värdera den informationen i förhållande till information på 

internet” (Fleischer, 2013, s. 77). Ett annat sätt för elever att minnas faktakunskaper om 

ett ämne, till exempel om ett land, är att arbeta med praktiska uppgifter som till exempel 
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att skriva pjäser och att baka kakor. Enligt lärare minns eleverna faktakunskaperna bättre 

via det praktiska sättet än när eleverna får utveckla faktakunskaper via 

informationssökning (Alexandersson et al., 2007, s. 118). Informationssökning kan också 

vara att skaffa sig ny information genom ett eget aktivt handlande som man sedan 

värderar mot något annat, till exempel att elever får i läxa att titta efter olika månfaser i 

samband med att de bland annat har sett filmer och läraren berättat om månen 

(Davidsson et al., 2007, s. 111). Ska man ändå söka faktakunskaper via 

informationssökning på Internet bör läraren avgränsa frågeställningarna till eleverna 

samtidigt som dessa inte får vara för komplexa eller för abstrakta i förhållande till 

elevernas förkunskaper (Alexandersson et al., 2007, s. 120). Lundh (2011, s. 55) skriver 

att lärarna bör hjälpa eleverna att formulera frågeställningar så att de inte blir lämnade 

ensamma med denna uppgift. 
 

3.5.4 Skriva uppsatser 
Davidsson et al. (2007, s. 101, 104, 118 & 120) skriver att eleverna, i deras studie, får 

lära sig att informationssökning handlar om att söka efter det rätta faktasvaret och att 

eleverna sällan får utöva källkritik. Detta ser forskarna som problematiskt då de anser att 

eleverna, när de skriver egna arbeten, ska lära sig att skapa texter som grundas i en rad 

olika informationskällor. Eleverna behöver alltså lära sig att betrakta saker från olika 

håll. Lundh (2011, s. 55) skriver att hennes studie har visat att eleverna som får jobba 

med informationssökning för att skriva uppsatser/arbeten blir vägledda av lärarna till att 

söka efter information för att återskapa det i sitt eget arbete. Dock ägnades endast lite tid 

åt kritiskt tänkande och diskussion av den hittade informationen. I två av klasserna i 

studien av Alexandersson et al. (2007, s. 115) arbetade man systematiskt med källkritik 

nära kopplad till elevers uppsatsarbeten. Detta gav goda inlärningsresultat och i följande 

citat beskriver forskarna detta mer utförligt: 
 

Endast på en av de undersökta skolorna skrev flertalet elever uppsatser, där de diskuterade 

och jämförde olika frågor istället för att rada upp fakta. Deras uppsatser utmärktes av att 

eleverna utvecklat en förståelse, fått nya insikter och i vissa fall ändrat uppfattning kring 

det ämnesområde de arbetade med. Dessa elever har också varit källkritiska och gjort en 

bedömning av de källor de använt. Flertalet av dessa elever förefaller alltså ha utvecklat ny 

kunskap inom sitt område samtidigt som de fått förståelse för hur problematisk och 

tidskrävande informationssökning kan vara. De har dessutom börjat utveckla ett källkritiskt 

förhållningssätt (Alexandersson et al., 2007, s. 117). 
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Även bibliotekarierna har en viktig roll, eftersom med deras kunskap om 

informationssökning kan de finnas till hands när eleverna söker information på Internet 

och utövar källkritik. De kan till exempel skapa länkar till lämpliga webbplatser, skaffa 

litteratur avpassad för olika arbetsområden och samspela med lärare för att underlätta och 

utveckla elevernas undersökande arbeten (Alexandersson et al., 2007, s. 116-117). Lundh 

(2011, s. 145) menar att informationssökning inte bara gäller den skrivna texten, men det 

gäller även bilder som eleverna använder sig av i sina arbeten vilka också behöver 

diskuteras och kritiseras. Alexandersson et al., 2007, s. 95) skriver att det, under deras 

observationer, har bilder vid ett flertal gånger blivit underlag för “samtal och 

diskussioner som givit eleverna möjligheter till reflektion kring människors sätt att tänka 

och uppleva sig själva och omvärlden”.  
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4 Metod och material 
I det här avsnittet förklaras inledningsvis vilka vetenskapliga teorier som har valts för 

detta arbete och varför de har valts. Sedan presenteras den empiriska processen från 

förarbetet till intervjuerna och vidare till efterarbetet. Avslutningsvis beskrivs studiens 

validitet respektive reliabilitet. 

4.1 Kvalitativ forskning 

Studien utfördes med en kvalitativt inriktad forskningsansats. Denna forskningsansats 

valdes för att den gav de bästa förutsättningarna att svara mot studiens syfte och 

frågeställningar. Förutsättningarna är bland annat att tyngdpunkten ligger på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. I denna studie användes 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna är allmänt 

formulerade och ordningsföljden varierar samt att intervjuaren kan ställa 

uppföljningsfrågor (Bryman, 2011, s. 206). Intervjun kan röra sig i olika riktningar vilket 

ger kunskap om vad intervjupersonerna upplever vara relevant och viktigt samt att fylliga 

och detaljerade svar är önskvärda (Bryman, 2011, s. 413).  Intervjufrågorna (se bilaga) i 

denna studie var ej specifika med svarskategorier utan allmänt formulerade, 

ordningsföljden varierade i liten utsträckning och en del uppföljningsfrågor ställdes för 

att få fylligare svar.  

4.2 Fenomenografi 
I denna studie har den vetenskapliga teorin fenomenografi använts. Teorin valdes för att 

uppfylla syftets första frågeställning, vilken är att ta reda på hur innehållet i Lgr11, så 

som det står skrivet för årskurs 4-6, med begreppen informationssökning och källkritik 

uppfattas av lärare. Ordet uppfattning beskrivs av Limberg och Folkesson (2006, s. 35): 

”Begreppet uppfattning är centralt i fenomenografin. En uppfattning är en människas sätt 

att förstå eller tänka om eller erfara ett specifikt fenomen”. Kroksmark (2011, s. 593) 

beskriver det fenomenografiska perspektivet och ger läroplanen som exempel:  

Ur ett fenomenografiskt perspektiv blir det då en fråga om att studera båda 

inriktningarna där läraren och kursplanen definierar innehållet som en kvalitativ 

uppfattning. […] Läroplanernas och kursplanernas innehåll är bestämda av 

ämnesexperter som uppfattar innehållet i kraven utifrån sina egna erfarenheter och 

kunskaper. Läraren uppfattar samma innehåll – antingen exakt som experterna 

eller med ett individuellt och annat uppfattat innehåll. 
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4.3 Fenomenologi 

I denna studie har även den vetenskapliga teorin fenomenologi använts. Teorin valdes för 

att uppfylla syftets andra frågeställning, vilken är att ta reda på vad lärare har för 

upplevelser av undervisning om informationssökning och källkritik på Internet. 

Fenomenologi är att undersöka vad ett fenomen betyder för en person. Detta sker genom 

att hitta essensen av personens upplevelser av detta fenomen. Deltagarna väljs ut och ofta 

fås datan genom att intervjua dem. Sedan hittas en beskrivning av upplevelserna av 

fenomenet som alla deltagare har gemensamt (Creswell, 2013, s. 114-124). 

4.4 Urval 

Ett målinriktat urval användes för denna studie. Det målinriktade urvalet innebär att 

forskaren väljer ut sina deltagare på ett strategiskt sätt så att de är relevanta för 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s. 392).  För att uppfylla forskningsfrågorna 

behövdes det deltagare till denna studie som var lärare i svenska och/eller 

samhällskunskap i årskurs 4-6. Informationssökning och källkritik finns med som egna 

punkter i det centrala innehållet i Lgr11 i ämnena svenska och samhällskunskap för 

årskurs 4-6, vilket innebär att de är en obligatorisk del av undervisningen. Därför ansågs 

det inte relevant, inför urvalet av lärarna i dessa två ämnen, att ställa frågan om de 

undervisade i dessa punkter. 

Förfrågan om deltagande i studien mailades till rektorerna på tjugoen skolor inom en och 

samma kommun. Hälften av dessa rektorer svarade att de skulle vidarebefordra mailet till  

arbetslaget i årskurs 4-6. Fyra lärare från fyra skolor mailade mig att de kunde delta i 

studien. Totalt blev det sex intervjuade mellanstadielärare från fyra skolor. Den första 

skolan var en skola med årskurs sex till nio, men de intervjuade lärarna arbetade endast i 

årskurs sex. Resterande skolor var skolor med förskoleklass till och med årskurs sex. 

Ålder på lärarna och tiden som de tjänstgjort som lärare eller specifikt som lärare i 

svenska och/eller samhällskunskap var inget jag tog hänsyn till vid mitt urval. För att 

avidentifiera lärarna har deras namn fingerats. Dessa namn är: Anna, Berit, Cilla, Doreen, 

Elsa och Fanny. Alla lärare blev intervjuade enskilt förutom Elsa och Fanny som blev 

intervjuade samtidigt. Med hänsyn till konfidentialitetskravet presenteras inte lärarna 

ytterligare. 
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4.5 Forskningsetiska aspekter 

I denna studie har det tagits hänsyn till fyra olika forskningsetiska aspekter enligt 

definitionerna av Bryman (2011, s. 131-139) och Vetenskapsrådet (2002, s. 7-14): 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Varje 

intervju inleddes med att läraren delgavs information kring dessa aspekter. 

Informationskravet innebär bland annat att forskaren behöver berätta om studiens syfte 

för de som ska intervjuas. Lärarna i denna studie fick veta att studien fokuserade på att 

undersöka betydelsen av informationssökning och källkritik i undervisningen i årskurs 4-

6. Kravet innebär även att de intervjuade ska veta att det är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta intervjun. 

Konfidentialitetskravet innebär att de intervjuades namn och de skolor som de arbetar i 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet; detta informerades lärarna om. 

Lärarna blev även informerade om att handledare och examinator har möjlighet att fråga 

efter detta material innan examensarbetet blir godkänt, endast för att försäkra sig om att 

resultatet i arbetet stämmer överens med det inspelade materialet. 

Nyttjandekravet innebär att allt som sägs under intervjun endast får användas till 

forskningsändamålet; detta blev lärarna informerade om. De blev även informerade om 

att examensarbetet publiceras i databasen DiVA som finns att hitta på Jönköping 

Universitys bibliotekshemsida. 

Samtyckeskravet innebär att de intervjuade har rätt att själva bestämma om de vill delta i 

denna studie. Ett mail med en förfrågan om lärare ville bli intervjuade skickades till 

rektorn på skolan som vidarebefordrade detta till aktuella lärare. De lärare som ville bli 

intervjuade svarade på mailet. En andra förfrågan skedde i början på intervjun. 

4.6 Genomförande 

Den inledande kontakten med rektorerna skedde under vecka arton år 2016 och 

intervjuerna med lärarna genomfördes under vecka tjugo. Inga intervjufrågor delgavs 

lärarna inför intervjun för att lärarna inte skulle komma förberedda med svar. Alla 

intervjuer genomfördes under respektive lärares planeringstid, och under intervjun visade 

de inte att de hade bråttom iväg någonstans utan svarade på alla frågor utan stress. 
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Bryman (2011, s. 421) skriver att en praktisk detalj inför intervjun är att säkerställa att 

den genomförs i en lugn och ostörd miljö. Alla intervjuer i denna studie genomfördes på 

platser i skolan där ingen störning skedde. 

Intervjuaren ska vara uppmärksam på det som sägs under intervjun genom att till 

exempel följa upp intressanta punkter, vilket leder till att det är bäst att inte föra 

anteckningar för att inte behöva bli distraherad (Bryman, 2011, 428). För att följa upp 

intressanta punkter frågades det inledningsvis under intervjun om lärarna samtyckte till 

ljudinspelning, vilket godkändes av samtliga lärare, och därför behövdes inga 

anteckningar föras om det som sades. Vidare informerades lärarna om de 

forskningsetiska principerna som ligger till grund för denna studie. Det finns nio 

frågekategorier som ingår i de allra flesta intervjuer. Den första av dessa frågekategorier 

är inledande frågor (Bryman, 2011, s. 422). De inledande frågorna i intervjuerna för 

denna studie är: hur länge de har arbetat som lärare och hur länge de har arbetat som 

lärare i svenska och/eller samhällskunskap. Svaren till de inledande frågorna var inte 

relevanta för denna studie utan frågorna ställdes som en mjukstart inför studiens viktiga 

frågor. Totalt var det nio frågor som ställdes under intervjun (se bilaga). Ingen valde att 

avbryta intervjun eller att inte svara på några frågor och inte heller ville någon ha en 

utskrift av intervjun. Flera lärare sa dock att de gärna läser arbetet när det är färdigt, och 

de lovades att få det skickat till dem via mail. Avslutningsvis tackades lärarna för deras 

deltagande. 

4.7 Transkriberingsprocessen 

Bryman (2011, s. 432) skriver att man inte ska behöva känna sig tvingad att transkribera 

allt intervjumaterial om man anser att de intervjuades svar inte är relevanta för det 

forskningstema som man har bestämt sig för. Intervjuerna i denna studie utfördes som ett 

samtal, vilket innebar att samtalet ibland kunde gå in på andra ämnen som till exempel 

respektive skola, skolans upplägg, läromedel etcetera. Detta hade dock inget att göra med 

studiens frågeställningar. Samtalet gick medvetet in på sidospår för att få lärarna att 

känna sig avslappnade, detta gjordes genom att uppmärksamma vissa detaljer i deras svar 

som de själva verkade intresserade av eller insatta i. Tanken var att ju mer avslappnad 

den intervjuade var desto lättare skulle det bli för honom/henne att minnas och dela med 

sig av information som kan vara viktig att ha med i examensarbetet. Dessa delar ur 

intervjun togs inte med i transkriberingen då de inte var till någon användning för 
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examensarbetet. Bryman (2011, 431) skriver att verbala tics som till exempel öh, liksom, 

eller va kan redigeras bort för att läsaren inte ska tycka att intervjupersonen låter 

ointelligent. Men samtidigt anser författaren att det inte ska redigeras bort för mycket. 

Och det är för att det inte ska sluta med att läsaren undrar om intervjupersonen verkligen 

talar så ordentligt och flytande som man normalt sätt inte gör i verkligheten. När 

intervjuerna i denna studie transkriberades togs många verbala tics bort, dock inte alla 

just för att få det att låta som att det var ett verbalt samtal. 

Transkriberingen gick till på så sätt att intervjun avlyssnades och skrevs ner, efter några 

dagar avlyssnades intervjun igen samtidigt som den transkriberade intervjun lästes för att 

säkerställa att de stämde överens med varandra. 

4.8 Bearbetning och analys av material 

Bearbetningen och analysen av studiens data, utifrån den fenomenografiska 

foskningsansatsen, genomfördes genom att kartlägga deltagarnas olika uppfattningar 

(Hasselgren och Sall’Alba, 1996, s. 51). Denna kartläggning har skett genom att påvisa 

skillnader och likheter i deltagarnas utsagor om hur de uppfattar informationssökning och 

källkritik i det centrala innehållet för årskurs 4-6 i Lgr11. Bearbetningen och analysen av 

studiens data, utifrån den fenomenologiska forskningsansatsen, genomfördes med hjälp 

av en metod som heter horizonalisation. Denna metod innebär att betydelsefulla 

yttranden i datan markeras. Den markerade datan delas sedan upp i olika teman efter vad 

som har varit gemensamt för de olika deltagarnas yttranden (Creswell, 2013, s. 82). I 

denna studie har det funnits två huvudteman som legat till grund för bearbetningen och 

analysen: lärares uppfattningar av begreppen informationssökning och källkritik i Lgr11 

för årskurs 4-6 och lärares upplevelser av dessa begrepp i undervisningen. De 

betydelsefulla yttrandena färgmarkerades och placerades sedan ut i dessa två 

huvudteman. Ur dessa två huvudteman framkom det fyra underteman baserat på att 

lärarna hade yttranden som kunde placeras under samma tema. Dessa fyra underteman är: 

Informationssökning och källkritik, Internet, Hur undervisningen går till samt Fördelar 

och nackdelar. 

4.9 Validitet och reliabilitet 

Validitet har att göra med huruvida till exempel frågorna som ställs under en intervju 

verkligen undersöker det som var avsikten enligt studiens syfte (Bryman, 2011, s. 162-
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163). Att en studie är reliabel (tillförlitlig) innebär att om studien genomförs på nytt så 

blir resultaten desamma (Bryman, 2011, s. 49). Enligt många forskare som skriver 

kvalitativa arbeten är termerna validitet och reliabilitet inte relevanta för en kvalitativ 

studie. Dock har det skett en anpassning av dessa termer så att de passar den kvalitativa 

forskningen. Dessa har fått namnen extern reliabilitet, intern reliabilitet, extern validitet 

och intern validitet (Bryman, 2011, s. 351-352). Dessa termer ska härmed användas för 

att kvalitetsbedömma denna studie. 

Extern reliabilitet syftar till om en upprepning (replikation) av en undersökning är möjlig 

(Bryman, 2011, s. 352). Denna studie är möjlig att upprepa eftersom urvalen av lärare är 

tydliga. Och förmodligen kommer resultaten i de upprepande undersökningarna att vara 

likadana som denna studies resultat, eftersom resultaten i denna studie i stort motsvarar 

forskningen som redovisats under avsnittet bakgrund. 

Intern reliabilitet innebär att medlemmarna i ett forskarlag tillsammans har beslutat om 

hur insamlat material ska tolkas (Bryman, 2011, s. 352). Detta gäller inte för denna studie 

eftersom att studien genomfördes av en forskare. 

Extern validitet innebär att en generalisering av studiens resultat kan tillämpas på andra 

fall (Bryman, 2011, s. 76-77). Eftersom att resultaten i denna studie i stort motsvarar 

forskningen som redovisats under avsnittet bakgrund bör en generalisering kunna 

tillämpas. 

Intern validitet är frågan om en forskares slutsats verkligen stämmer överens med 

observationerna som utförts (Bryman, 2011, s. 352). Denna studie har inte gjorts genom 

observationer utan endast genom intervjuer.  
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5 Resultat 

Lärarna i studien har tilldelats fingerade namn för att stärka konfidentialiteten. Dessa 

namn är Anna, Berit, Cilla, Doreen, Elsa och Fanny. Resultatet presenteras utifrån de två 

huvudteman som består av studiens två frågeställningar: hur svenska/samhällskunskaps-

lärare uppfattar innehållet i Lgr11 för årskurs 4-6 där begreppen informationssökning och 

källkritik finns med, samt vad lärare har för upplevelser kring undervisning om 

informationssökning och källkritik på Internet. 

5.1 Lärares uppfattningar av två begrepp i Lgr11 

För att lärarna skulle kunna svara på frågorna fick de, under intervjun, först läsa följande 

text ur det centrala innehållet för årskurs 4-6 i Lgr11 (2011, s. 225): 
 

 Informationssökning och källkritik 

• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, 
genom intervjuer och via sökmotorer 

• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 
förhållningssätt  

Baserat på deltagarnas svar kunde två underteman hittas under detta huvudtema: 

Informationssökning och källkritik samt Internet. 

5.1.1 Informationssökning och källkritik 

En likhet mellan lärarnas utsagor är att de alla uppfattar begreppen informationssökning 

och källkritik i det centrala innehållet i Lgr11 precis så som det står skrivet. Ett exempel 

på hur det förklarades av en lärare: 

Ja, det är att vi ska lära dom att söka information i olika källor helt enkelt, till 

exempel i uppslagsböcker som det står här men också genom att göra intervjuer 

med människor eller med att använda Internet och olika källor där helt enkelt. Och 

hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt, ja det innebär ju helt enkelt att om de ska skriva ett arbete så 

måste dom ju för det första använda mer än en källa, försöker vi ju lära dom då, 

det är så jag tolkar det här. Att kunna jämföra dom och se stämmer dom överens 

eller stämmer dom inte överens, vad kan jag i så fall dra för slutsatser av det, kan 

jag använda mig av dom här källorna? (Cilla). 
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Sedan finns det lärare som, utöver denna uppfattning, även har andra uppfattningar så 

som att innehållet ska finnas med i alla ämnen, att informationssökningen och 

källkritiken inte går att särskilja samt att elever behöver träna på att hitta information: 

”Jag uppfattar innehållet som sådant att det ska finnas med liksom i egentligen i alla 

ämnena, så inte bara svenska eller samhällskunskap […] så att barnen lär sig ett 

källkritiskt förhållningssätt. Att dom ska kunna börja träna på att lära sig: kan det här 

vara rimligt? Kan det här stämma? Eller inte?” (Anna), ”Jag tycker att 

informationssökningen och källkritiken, det går ju inte att särskilja…och säga det här är 

informationssökning ’Idag ska vi jobba med informationssökning och idag ska vi jobba 

med källkritik’ utan det går ju hand i hand” (Berit), ”Att träna att hitta information, 

eftersom dagens ungdomar får så mycket information till sig men att dom aktivt ska söka 

det man faktiskt är ute efter […] Ge dem möjlighet att träna på det här [källkritik], att 

ifrågasätta allt de får till sig” (Elsa). 

5.1.2 Internet 

En likhet i lärarnas utsagor är att alla lärarna anser att Internet är en viktig del av 

undervisningen i informationssökning och källkritik samt att de använder Internet i sin 

undervisning. Dock har inte alla tillgång till datorer eller Ipads i den utsträckning som de 

skulle vilja ha och därför kan det bli mindre undervisning i informationssökning och 

källkritik på Internet än vad de skulle vilja att det var. 

En skillnad i lärarnas utsagor är att några lärare anser att det centrala innehållet för 

årskurs 4-6 är tydligt med att Internet måste finnas med i undervisningen medan andra 

menar att Internet bara står med som exempel. Efter att lärarna fått frågan om de 

uppfattar att Lgr11 menar att man måste undervisa om informationssökning och källkritik 

specifikt på Internet svarar alltså några ja medan andra svarar nej: ”Ja, det gör jag nog. 

Det tas ju upp, här står det sökmotorer på Internet bland annat” (Anna), ”Ja, det tycker 

jag med den formuleringen som står” (Berit),  ”Nä, det står ju olika medier och det var ju 

förslag uppslagsböcker och så” (Elsa). Cilla berättar att det inte står tydligt i Lgr11 att 

Internet måste användas i undervisningen av informationssökning och källkritik, men 

förklarar varför det ändå måste användas: 

Ja, det tar jag helt för självklart eftersom det är en så pass vanlig väg att gå 

nuförtiden […] Det är ju det som ungdomarna använder och jag själv och 

framtiden är ju helt uppåt det hållet. Om det står så tydligt i Lgr11 menar du? Nej, 
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det står exempel. Till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer, via sökmotorer 

på Internet. Så det är klart, skulle jag verkligen vilja plocka bort sökmotorer på 

Internet så skulle jag kunna göra det får man ju se det som, men den tanken har jag 

aldrig ens tänkt kan jag säga. Det är så självklart idag. Men det är klart, dom kan 

inte säga att man gör helt fel om man läser det ord för ord. Om man skulle hålla 

sig då till uppslagsböcker och intervjuer så skulle det inte vara fel, eller bara 

uppslagsböcker. Men nej det har jag aldrig tänkt tanken ens. Utan då är det mer det 

som faller bort, uppslagsböcker, det kan jag ärligt säga att det är ju inget vi har så 

att vi kan använda på ett smidigt sätt här på skolan (Cilla). 

5.2 Lärares upplevelser av undervisningen 

Baserat på deltagarnas svar kunde två underteman hittas under detta huvudtema: Hur 

undervisningen går till samt fördelar och nackdelar. 

5.2.1 Hur undervisningen går till 

Lärarna jobbar med olika slags medier som bilder, böcker, tidningar, Internet och filmer. 

Många av dem anser det vara viktigt att arbeta med ett och samma ämne för att sedan 

hitta information om det ämnet från minst tre olika källor, detta för att eleverna ska lära 

sig att bli kritiska mot enstaka källor. När eleverna använder flera källor och de ser att det 

kan finnas olika information om samma ämne leder det till att de blir kritiska. Elsa 

berättar om hur hon vill lära sina elever att vara kritisk mot källor: 

Vi ska hjälpa dom att träna på att leta efter samma svar men med olika källor [och 

medier] och diskutera om man tror på det här, ’varför?, varför inte?, finns det 

någon anledning till varför den här källan har framställts vara på ett sätt men inte 

de här?’, alltså att man ifrågasätter sina svar och inte bara skriver av, rätt av, utan 

att man funderar ’Är det rimligt?’ Vad har de för syfte de här som har skrivit sidan 

eller gett ut den här boken?’. Ge dom möjligheter att träna på det här, ifrågasätta 

allt de får till sig (Elsa). 

Diskussioner i klassen är något som flera lärare utövar när de undervisar i källkritik. 

Anna har till exempel börjat sin undervisning i källkritik med att ha en diskussion om vad 

en källa är för något och sedan om det finns någon skillnad mellan fakta och åsikt. Elsa 

berättar om hur viktigt det är med diskussioner och att man tar diskussionen stegvis 

genom en metod som heter EPA (En, Par, Alla) som innebär att eleven först tänker själv, 

sedan pratar med en kompis och sedan diskuterar det i helklass: 
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Sen är ju diskussion en jätteviktig metod när man jobbar med källkritik, så att det 

inte blir det här att bara skriva av, i diskussionen anser jag är där kritiken uppstår, 

det är ju där med mina motfrågor där eleverna får tänka till, så att man inte bara 

släpper ut dom på djupt vatten, och då får man vara som en tätting mellan 25 

stycken så att alla får de här diskussionerna. Vi har jobbat mycket nu att man först 

tänker lite själv, sen pratar man i par och sen lyfter man det i hela klassen. Många 

är oroliga för att prata och då är det viktigt att de har fått reflektera först så att de 

vet vad de ska säga. Att bara ha diskussioner i helklass gynnar inte dom som är 

svaga eller blyga, utan då måste man ta det stegvis liksom och i processen att prata 

med varandra händer det ju mycket också (Elsa). 

Att jämföra en blufftext med en riktig text talade Elsa gott om. Fanny förespråkade att 

man använder material som är verklighetstrogna, något som eleverna är intresserade av, 

som till exempel en händelse som gjorts till två filmer med två olika synvinklar:  

Förut fanns det en film om de här kravallerna som var i Göteborg för några år 

sedan och då hade man gjort den ur två olika synvinklar. På ena så var synvinkeln 

riktad mot att det var demonstranternas fel och det andra var att det var polisernas 

fel och så fick man dela upp klassen i två olika läger och så fick man se lite vad de 

kom fram till. Då får eleverna tänka själva och ’hur kommer det sig att ni tycker så 

och ni tycker så? Är källorna riktade till någon speciell när man gör någonting?’ 

(Fanny). 

Berit pratade om källornas användbarhet för barn i denna ålder. Hon menar att alla källor  

inte är användbara för barn i denna ålder även om källorna är trovärdiga: 

För äldre är det en annan sak att vara källkritisk än vad det är när man ska 

applicera det på barn… då handlar det mycket om att hitta rätt källa som barnen 

kan ta till sig och använda, även att det finns andra källor som kanske kan vara 

ännu mer trovärdiga och ännu bättre, men om den inte är anpassad för dom så ger 

den inte någonting (Berit). 

Ytterligare något som Berit tog upp är för- och nackdelar med olika medier som till 

exempel Internet mot broschyrer: 

Jag vet att jag hade nån fråga, det var just när vi jobbade med det här med polisen, 

domstolsverket och det var nån tredje. Ja, det var tre sidor som hade med brott och 

straff att göra. Att ’Vad kan det finnas för för- och nackdelar att istället få en 

broschyr från var och en utav dom här. Liksom vad är fördelen med Internet mot 
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broschyren då?’ Då vill man få fram det här lite att Internet hela tiden kan vara 

uppdaterat och att broschyrer blir snabbt gamla och så. Men samtidigt kanske att 

broschyrer kanske är lättare att ta med sig överallt och så där, liksom att få dom att 

reflektera lite med för- och nackdelar med olika källor [medier] (Berit). 

Det framkom att lärarna använder diverse olika verktyg när de undervisar i 

informationssökning och källkritik. Ett av dessa verktyg är mediacenter där man bland 

annat har framställt en nyhet om en tvättbjörn som är livsfarlig. Reportaget är en bluff 

men man har gjort det verklighetstroget med hjälp av ord, musik och kameravinklar. Där 

finns det även en film som heter ”Är det sant?” som handlar om källkritik. Ett annat 

verktyg är ett läromedel i svenska som heter Zick-zack. ’Sökrummet’, som nås via 

läromedlet på Internet, fokuserar på informationssökning och källkritik samt är helt 

kopplat till Lgr11. Flera lärare pratade om att informationssökning och källkritik kan 

startas upp i svenskan för att sedan gå över till andra ämnen som till exempel historia och 

religionskunskap. Och då pratade ett par lärare om att de gamla nationella proven på 

bedömningsportalen har varit ett verktyg att använda: ”Nu passar det ju jättebra när vi 

läste judendomen, då såg jag att då fanns det två uppgifter, dels om källor och källkritik 

och dels att det var kopplat till judendomen, då var det ju väldigt självklart att kunna 

plocka in dom” (Berit). 

5.2.2 Fördelar och nackdelar 

Alla lärare menar att det finns en stark fördel med att undervisa i informationssökning 

och källkritik. Denna undervisning leder till att de blir sunt tänkande individer genom att 

de blir mer kritiska inför olika fakta, speciellt på sociala medier där de spenderar mycket 

av sin tid:  

”Det måste du ju nästan ha det förhållningsättet när vi lever i den verkligheten som 

vi har nu, med allting som skrivs på nätet till exempel, alltså jag menar det vet vi 

ju eller det försöker vi ju mata in i eleverna att allt som finns där inte är sant, allt 

som finns i en tidning är inte sant, allt som finns på TV och radio är inte sant. Så 

det måste man ju göra för att de ska bli sunt tänkande individer som förstår att, 

fatta egna beslut och bildar sig en egen åsikt om vad som faktiskt kan vara riktigt 

och så vidare” (Cilla). 

”Fördelen är att de blir medvetna och att de har nytta av det, inte bara när de gör 

sitt skolarbete utan även när de sitter med sina telefoner och sina Ipads och allt vad 

det är som de håller på med så mycket. Det är ju verkligen mycket tid de lägger 
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framför skärmen. Man hoppas att de kan ha med sig det i sociala medier också, att 

de inte tror och litar på allting som står där” (Anna). 

Berit påstår att en nackdel skulle kunna uppstå, på en lektion om informationssökning 

och källkritik på Internet, om eleverna lämnas åt sig själva med en dator:   

Släppa barnen lösa vid datorn hjälper ju inte, utan det är ju snarare en 

nedgångsfaktor, de behöver ju få en väldig struktur. Man ska liksom inte tro att om 

dom bara fått en modell ja men ”det här ska ni titta på, tänka på. Tänk på det här 

när ni söker”. Alltså, det är för vagt, de måste bli väldigt ledda i det de gör. 

Liksom ”Punkt 1. Slå upp denna sida. Punkt 2. Titta på andra rubriken” Nä men 

alltså det måste vara väldigt tydligt med vad de ska göra (Berit). 

Samma lärare påstår att ytterligare en nackdel kan uppstå om läraren inte ger eleverna 

möjlighet att träna tillräckligt många gånger på detta: 
 

Visst, det sätter ju sig i små portioner men nackdelen kan ju i så fall vara då om 

man har en övertro på sig själv som lärare att ”Jag har ju pratat om det där” och så 

tror man att det ska vara fixt och färdigt att bara för att jag står här och har en 

lektion om källkritik så är det ju inte bara att det sitter sen hos dom, utan dom 

måste få möjlighet att träna det många gånger och få som sagt konkreta uppgifter 

att ”jämför här, titta på det här” (Berit).	  
 

Cilla tycker att en nackdel med lektionerna är att de är resurskrävande, det skulle behövas 

extra lärare på dessa lektioner för att alla barnen ska få den hjälp de behöver: 
	  

Sen är det ju givetvis inte alltid lätt och speciellt kanske inte för lite svagare barn 

att förstå det, för dom har nog med att läsa en text och sen om dom själva ska börja 

fundera på ”Kan det här stämma eller inte?” och sen då försöka plocka ihop från 

olika källor som man hela tiden försöker lära dom, då kräver det ganska mycket 

handledning. Och det som problemet är då som lärare är att man känner att man 

inte räcker till, om man har en hel klass och det är väldigt spretigt med många på 

olika nivåer och så, så kan det vara svårt att verkligen ge den hjälpen som krävs 

för att det ska bli en förståelse hos dom svagare barnen som inte har kommit så 

långt i sin utveckling (Cilla). 

Elsa pratade om att en nackdel kan vara att det finns mer information idag än förut och 

att en fördel kan vara att det blir en styrka med så mycket information: 
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Nackdelarna är ju att det finns så väldigt mycket mer information nu än vad det 

fanns förr. Det är knappt man själv kan sålla tycker jag ibland. Internet, det finns 

ju inga begränsningar egentligen. Så det är väl en nackdel. Fördelarna är väl då att 

det är en styrka att det finns mer, för det finns mer att jämföra med. Förr då, när 

jag satt i skolbänken, då var det läroboken och då fick man köpa det som stod i 

läroboken, nu kan man mer kontrollera om det, det kanske inte heller alltid 

stämmer det som står i läroboken (Elsa). 

Något som många lärare ansåg vara både en nackdel och en fördel är att elever kan bli 

överdrivet kritiska och ifrågasätta allting: 

Det kanske är jobbigt att bli ifrågasatt hela tiden av eleverna men det är där man 

får en diskussion och argumentation och att ifrågasätta, men att man samtidigt 

måste lära sig att ifrågasätta på rätt sätt. Och vad är det man vill ha ut utav 

ifrågasättandet, är det att trycka till eller är det att faktiskt hitta rätt information? 

Det krävs ju en viss taktik för att det ska gå till på rätt sätt när man ifrågasätter och 

är kritisk (Elsa). 
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6 Diskussion 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad informationssökning och källkritik på 

Internet har för betydelse i undervisningen för lärare som undervisar i svenska och/eller 

samhällskunskap i årskurs 4-6. För att svara mot studiens syfte valde jag att använda en 

fenomenografisk respektive en fenomenologisk forskningsansats, där insamling av data 

skedde genom intervjuer av kvalitativ art. I detta avsnitt presenteras diskussioner kring 

metod och resultat. 

6.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen belyses studien från olika synvinklar hur metoden genomförts och 

eventuella förbättringar inför en framtida studie. Diskussion sker även kring de två 

frågeställningarna: Hur uppfattar lärare innehållet i Lgr11 för årskurs 4-6 där begreppen 

informationssökning och källkritik finns med samt vad har lärare för upplevelser kring 

undervisning om informationssökning och källkritik på Internet? 

6.1.1 Hur urvalet har påverkat resultatet 

Skolverket (2016a, s. 6-10) skriver att en fjärdedel av grundskolans lärare säger att de 

inte undervisar om källkritik på Internet och att omkring hälften av lärarna i grundskolan 

upplever att de är i behov av kompetensutveckling gällande bland annat säker 

användning samt lag och rätt på Internet. Om hänsyn tas till det Skolverket har 

rapporterat kan mitt urval ha påverkat resultatet mycket. Av tjugoen kontaktade skolor 

var det fyra lärare från fyra skolor som svarade att de kunde hjälpa mig vilket ledde till 

sex intervjuer på fyra skolor. På grund av att denna studie var frivillig för lärarna att delta 

i betyder det förmodligen att de lärare som inte undervisade i detta valde att tacka nej till 

intervjun. Om jag hade haft fler lärare som deltagit i min studie, vilket jag förmodar att 

Skolverket hade, så kanske jag också hade fått resultat som visade att en fjärdedel av 

grundskolans lärare inte undervisar om källkritik på Internet. 

6.1.2 Andra möjliga tillvägagångssätt 

I efterhand har jag insett att det skulle ha varit bättre med en enkätundersökning som jag 

kunde ha mailat till lärarna. Ett sådant tillvägagångssätt hade förmodligen gett fler svar, 

speciellt från de lärare som tackat nej till intervjun. Alla lärare skulle ha kunnat svara på 

frågorna till den första frågeställningen men endast de lärare som jobbade med 
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informationssökning och källkritik hade kunnat svara på frågorna till den andra 

frågeställningen. Alltså hade alla lärare kunnat svara på minst en fråga. Som jag ser det 

finns det två anledningar till att många lärare tackade nej till intervjun: de vill inte sitta på 

en intervju och erkänna att de inte jobbar med informationssökning och källkritik eller så 

känner de att de inte har något att dela med sig eftersom att de inte jobbar med detta. Via 

en enkätundersökning hade det varit enklare för den första kategorin av lärare att svara 

eftersom svaret sker på ett papper och inte till en lyssnande (kanske dömande) människa. 

För en lärare som känner att han/hon inte har något att dela med sig skulle en snabb titt 

på enkätfrågorna eventuellt leda till att läraren känner att det ändå går att ge ett litet svar 

på någon fråga. Ett annat sätt hade kunnat vara att jag först endast mailade 

intervjufrågorna som hör ihop med första frågeställningen för att sedan fråga lärarna, som 

mailade mig deras svar, om de ville ställa upp på en intervju om deras upplevelser i 

undervisningen. Anledningen till att ha en intervju istället för enkätfrågor till den andra 

frågeställningen är att jag kan ställa följdfrågor som kan leda till fylligare svar. 

Intervjufrågorna som hör ihop med den andra frågeställningen hade ändå bara de lärare 

som skaffat sig erfarenheter av att undervisa om informationssökning och källkritik 

kunnat svara på. Det var ju de lärare som jag fick till mina intervjuer för denna studie, 

och jag förlorade alltså den första kategorin av lärare som kunde ha gett mig många 

intressanta svar till min första frågeställning. 

En av mina första planerade frågor som jag hade tänkt ställa på intervjuerna handlade om 

elevernas mognad. Den frågan löd: Anser du att eleverna är mogna för 

informationssökning och källkritik på Internet? I sista sekund tog jag bort den frågan då 

jag tänkte att lärarna förmodligen talar om mognaden ifall de anser det vara viktigt för 

mig att veta. I efterhand känner jag att jag ändå borde ha tagit med den frågan med 

hänsyn till att mognaden finns med i studiens bakgrund och även att frågan har en direkt 

koppling till studiens första frågeställning. Jag kunde ha formulerat om den frågan för att 

få den till en öppen fråga: Vad anser du om elevernas mognad gällande undervisning i 

informationssökning och källkritik på Internet? Den frågan skulle ha varit extra 

betydelsefull för denna studie om svaren kommit från lärare som inte undervisade i 

informationssökning och källkritik på Internet, just på grund av att lärarna kanske anser 

att eleverna inte är mogna för det. Och svaren skulle jag eventuellt ha fått av lärarna via 

mail om jag hade skickat denna fråga, bland de andra frågorna till den första 

frågeställningen, via mail så som jag skrev i föregående stycke. 
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På den första intervjun på första skolan var det två lärare som blev intervjuade samtidigt, 

jag trodde att det skulle fungera på samma sätt som om jag bara hade intervjuat en lärare 

åt gången. I efterhand förstod jag att detta tillvägagångssätt gav både en fördel och en 

nackdel för mitt arbete. Fördelen var att jag upplevde det som att lärarna inte kände att 

detta var en intervju utan mer av en trevlig samtalsstund på grund av att de fick sitta med 

en arbetskollega som de kände väl. Detta upplevde jag gav en avslappnad atmosfär och 

en stund att bolla tankar fram och tillbaka emellan dem vilket gav mig fylligare svar. 

Nackdelen är att jag insåg att den läraren i intervjun som alltid fick vara den andra som 

svarade kanske skulle ha svarat samma sak som den läraren som alltid fick vara den 

första som svarade, men att hon inte gjorde det för att hon inte ville repetera det 

arbetskollegan redan sagt. Detta gör att jag inte längre kan säga att till exempel alla lärare 

svarade på ett visst sätt, men istället att majoriteten av lärarna svarade på ett visst sätt. På 

den andra intervjun på andra skolan var det också två lärare som skulle bli intervjuade. 

De frågade mig om jag ville att de skulle bli intervjuade samtidigt eller var för sig. Jag 

svarade att de skulle bli intervjuade var för sig och hade än så länge bara fått syn på 

nackdelen av den förra intervjun. Efter dessa intervjuer på andra skolan kände jag att det 

inte gav lika mycket som på intervjun på första skolan. Jag funderade ganska länge över 

det och kom fram till att fördelen med att två arbetskollegor blev intervjuade samtidigt 

var betydligt viktigare för min studie då det gav mig mer stoff, medan nackdelen inte var 

så betydelsefull. 

6.1.3 Hur mina egna erfarenheter har påverkat tolkningen av empirisk data 

I resultatdiskussionen visar jag hur jag tolkar den empiriska datan. Jag vill påstå att mina 

egna erfarenheter inte har påverkat tolkningen av den empiriska datan. Tidigare i detta 

arbete har jag skrivit att jag inte har fått uppleva undervisning i informationssökning och 

källkritik på någon av mina VFU-platser. Jag har heller inte fått undervisning i ämnet på 

högskolan, gymnasiet eller i grundskolan. Därför finns det inga erfarenheter att bli 

påverkad av, vilket har lett till att jag har varit neutralt inställd. 

6.1.4 Kritik av kvalitativ forskning 

Enligt Bryman (2011, s. 368-369) finns det kritik av kvalitativ forskning, de är fyra till 

antalet och de är: forskningen är alldeles för subjektiv, svårigheter med att replikera en 

undersökning, problem med generalisering och bristande transparens. Jag anser att min 

empiriska undersökning är svår att replikera på grund av att: ”undersökningspersonerna 
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(det vill säga de som observeras eller intervjuas) i en kvalitativ studie påverkas högst 

sannolikt av forskarnas egenskaper, till exempel deras kön, ålder och personlighet” 

(Bryman, 2011, s. 369). Deltagarna i min studie kan mycket väl ha påverkats av mina 

egenskaper till den grad att de kan ha delgett mig mer eller mindre information än vad de 

skulle ha gjort till en annan forskare. Jag vill dock påstå, trots det lilla antalet deltagare 

som kan ha påverkats av mina egenskaper, att min studie kan generaliseras till andra 

miljöer då resultatet i min studie överensstämmer till stor del med de redovisade 

forskningsresultaten i avsnittet bakgrund. 

6.2 Resultatdiskussion 
Min uppfattning av alla deltagares utsagor är att de menar att informationssökning och 

källkritik inte går att särskilja, dessa två begrepp bör alltså inte bearbetas separat i 

undervisningen. En av deltagarna uttryckte detta väldigt tydligt: ”Jag tycker att 

informationssökningen och källkritiken, det går ju inte att särskilja…och säga det här är 

informationssökning ’Idag ska vi jobba med informationssökning och idag ska vi jobba 

med källkritik’ utan det går ju hand i hand” (Berit). Tre forskare påstår detsamma, de 

menar alltså att källkritiken är en del av informationssökningen (Enochsson, 2007; 

Limberg & Folkesson, 2006). I Kommentarmaterial till kursplan i svenska framkommer 

det att svenskämnet har huvudansvaret för att lära ut informationssökning i olika medier 

och att betoningen på källkritik ligger hos SO- och NO-ämnena (Skolverket, 2011a, s. 8 

& 22). Om Skolverket har gett svenskan huvudansvaret för informationssökningen och 

att SO- och NO-ämnena ska betona källkritiken så innebär det att informationssökning 

och källkritik särskiljs i undervisningen. Efter att teori och empiri har slagits samman i 

detta stycke skulle jag vilja se en ändring i kommentarmaterialet så att det framgår tydligt 

att källkritiken är en del av informationssökningen, vilket sedan bör leda till att 

informationssökning och källkritik inte särskiljs i undervisningen. Det måste alltså vara 

lika mycket informationssökning och källkritik i svenskan som det är i SO- och NO- 

ämnena. 

I kontrast till deltagarna i forskningsredovisningarna upplevde deltagarna i min studie att 

Internet är en viktig del av undervisningen i informationssökning och källkritik. Men 

precis som jag skrev i metodavsnittet har jag förmodligen förlorat de lärare som inte 

undervisar i informationssökning och källkritik på Internet, de som kanske skulle påstå 

att Internet inte är en viktig del av undervisningen och att det är därför som de inte 
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undervisar i det. Att jag är så säker på att dessa lärare finns är på grund av min erfarenhet 

på mina fyra olika VFU:n, men ännu viktigare på grund av Skolverket (2016a, s. 10) som 

skriver, i en rapport, att en fjärdedel av grundskolans lärare säger att de inte undervisar 

om källkritik på Internet. Även fast att lärarna i min studie undervisar i 

informationssökning och källkritik på Internet menar några av dem att det inte står att 

Internet är en obligatorisk del i det centrala innehållet i Lgr11. Detta, anser jag, är något 

som också bör ändras i Lgr11 så att det står klart och tydligt att Internet är en obligatorisk 

del av undervisningen. Internet har blivit en del av vardagen då nästan hälften av 

eleverna i årskurs 4-6 under åren 2013-2014 använder Internet i minst en timme per dag 

(Statistiska centralbyrån, 2016). På Internet blir de ständigt matade med information som 

många gånger är felaktig, därför behöver elever lära sig att inte bli lurade. 

Resultatet i min studie visar att deltagarna är aktiva handledare genom att de bland annat 

har diskussioner i klassen. En deltagare i min studie uttryckte sig mer specifikt hur 

diskussionerna gick till: ”Vi har jobbat mycket nu att man först tänker lite själv, sen 

pratar man i par och sen lyfter man det i hela klassen. Många är oroliga för att prata och 

då är det viktigt att de har fått reflektera först så att de vet vad de ska säga. Att bara ha 

diskussioner i helklass gynnar inte dom som är svaga eller blyga, utan då måste man ta 

det stegvis liksom och i processen att prata med varandra händer det ju mycket också” 

(Elsa). Flera forskare skriver om vikten av diskussioner i klassen. Enochsson (2007, s. 

134) anser att lärarens uppgift är att fånga upp diskussioner och ibland initiera dem för att 

föra samtal i klassen där olika ståndpunkter och värderingar möts. Sohlberg och 

kroksmark (2013, s. 153) menar att lärarna behöver kunna “ställa de rätta frågorna till 

eleverna så att de kan reflektera och lära sig att analysera samt ha ett kritiskt tänkande 

kring all den information som finns tillgänglig”. Alexandersson et al. (2007, s. 95) 

skriver att även bilder kan diskuteras:  “Under observationerna har det vid ett flertal 

gånger uppkommit stunder då bilder blivit underlag för samtal och diskussioner som givit 

eleverna möjligheter till reflektion kring människors sätt att tänka och uppleva sig själva 

och omvärlden”. Lundh (2011, s. 57) skriver att informationsaktiviteterna i hennes fyra 

studier visar sig utgå ifrån att det är en social aktivitet. Att ha diskussioner i klassen är en 

social aktivitet, det sociokulturella perspektivet utgår ifrån att lärande sker i sociala 

aktiviteter. Med hänsyn till att forskning, studiens empiri och det sociolkulturella 

perspektivet visar på hur viktigt det är med diskussioner i klassen vid undervisning i 
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informationssökning och källkritik bör därför den arbetsmetoden användas flitigt i 

klassrummet. 

Elever behöver träna på informationssökning och källkritik många gånger, detta menar 

en forskare och en deltagare i denna studie. Läraren bör ha strukturerade övningar som 

ofta återkommer. Dessa övningar ska träna eleverna i att reflektera, jämföra texter, 

kritiskt granska och värdera dessa (Svedberg, 2009, s. 30). Berit menar att man inte ska 

släppa barnen lösa vid datorn men att man ska ge dem en väldig struktur: “Man ska 

liksom inte tro att om dom bara fått en modell ja men ’det här ska ni titta på, tänka på. 

Tänk på det här när ni söker’. Alltså, det är för vagt, de måste bli väldigt ledda i det de 

gör. Liksom ’Punkt 1. Slå upp denna sida. Punkt 2. Titta på andra rubriken’ ”. Berit anser 

även att dessa övningar måste upprepas många gånger. I detta arbete har strukturerade 

övningar och upprepning av övningarna endast tagits upp av en forskare och en 

deltagare, trots det lilla antalet personer så är det ändå värt att tänka på. Jag påstår att det 

är väldigt viktigt med upprepning på ett flertal lektioner när det kommer till 

informationssökning och källkritik på Internet då detta är kunskap som är grundläggande 

för att klara sig i dagens samhälle. Upprepning på ett flertal lektioner behövs för att 

läraren ska hinna hjälpa alla de elever som behöver hjälp, med tanke på att lektionerna 

kan vara svåra att genomföra om man är ensam lärare som Cilla menar: 

Sen är det ju givetvis inte alltid lätt och speciellt kanske inte för lite svagare barn 

att förstå det, för dom har nog med att läsa en text och sen om dom själva ska börja 

fundera på ’Kan det här stämma eller inte?’ och sen då försöka plocka ihop från 

olika källor som man hela tiden försöker lära dom, då kräver det ganska mycket 

handledning. Och det som problemet är då som lärare är att man känner att man 

inte räcker till, om man har en hel klass och det är väldigt spretigt med många på 

olika nivåer och så, så kan det vara svårt att verkligen ge den hjälpen som krävs 

för att det ska bli en förståelse hos dom svagare barnen som inte har kommit så 

långt i sin utveckling (Cilla). 

Om samma forskning ska upprepas, baserat på samma syfte och samma frågeställningar, 

är förslaget att man bör ställa fler detaljerade frågor till deltagarna, som till exempel: 

”Har ni jobbat med uppsatser kopplat till informationssökning och källkritik, hur i så 

fall?” och ”Hur viktigt är det med elevers faktakunskaper kopplat till undervisningen i 

informationssökning och källkritik?”. Ett nytt syfte för vidare forskning utifrån detta 

arbete skulle kunna vara att ta reda på hur lärare uppfattar ordet källkritik, just på grund 
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av att källkritiken inte definieras på ett djupare plan i läroplanen. Ytterligare ett förslag är 

att göra en studie på skolor som har en dator till varje elev, de skolor jag besökte hade 

inte det. I bakgrunden tog jag upp forskares resultat som visade att det är lättare för lärare 

att ge formativ feedback om varje elev har en dator. Ett tredje förslag till vidare forskning 

är att observera lärare som undervisar i informationssökning och källkritik i kombination 

med att de även blir intervjuade, för att veta mer om hur de planerat, följt upp och 

reflekterat kring undervisningen. Genom observationerna kan mycket visa sig som inte 

kommer fram i intervjuerna. Ett sista förslag är att ta reda på hur eleverna upplever 

undervisningen i informationssökning och källkritik på Internet, något som denna studie 

inte gett svar på. Det skulle vara intressant att veta om och när elever upplever 

undervisningen för lätt och/eller för svår, om de upplever att det finns några hinder 

och/eller möjligheter, vad de har lärt sig av undervisningen och vad de vill lära sig mer. 

En sådan studie skulle eventuellt kunna komplettera denna studie och vara till hjälp när 

lärare ska planera sin undervisning så att hänsyn till elevernas perspektiv och kunskap 

kan tas. Men som lärare kan man också göra en sådan ”studie” själv genom att låta 

eleverna skriva i en loggbok, denna loggbok gynnar både eleven och läraren. ”En teknik 

som lärare har funnit användbar för att få elever att reflektera över sitt lärande är att be 

dem skriva i en loggbok i slutet av lektionen” (Wiliam, 2013, s. 171). 
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7 Slutsats 

I denna studie har det genomförts kvalitativt inriktade forskningsintervjuer, av sex lärare, 

med en fenomenografisk och en fenomenologisk forskningsansats. Syftet med denna 

studie var att ta reda på vad informationssökning och källkritik på Internet har för 

betydelse i undervisningen för lärare som undervisar i svenska och/eller samhällskunskap 

i årskurs 4-6. 

Av diskussionen som genomförts kring metod kan det konstateras att denna studie är i en 

för liten skala för att resultatet ska kunna generaliseras, men samtidigt kan man ändå säga 

att arbetet kan generaliseras eftersom jag har funnit att deltagarnas uppfattningar kring 

informationssökning och källkritik i Läroplanen för grundskolan (Lgr11) i stort 

motsvarar det som jag presenterat i tidigare forskning under avsnittet bakgrund. Både 

deltagarna och forskarna anser att källkritik är en del av informationssökning och att de 

inte bör särskiljas i undervisningen. I kontrast till forskningsredovisningarna upplevde 

deltagarna i min studie att informationssökning och källkritik på Internet är en viktig del 

av undervisningen. Forskningsresultaten och deltagarna i denna studie poängterar vikten 

av att i undervisningen ha olika slags diskussioner i klassrummet. Det visar sig också 

vara extra viktigt med upprepning av övningar när det sker undervisning i 

informationssökning och källkritik på Internet. 

Slutsatsen av resultatdiskussionen är att undervisningen i informationssökning och 

källkritik på Internet måste ske i årskurs 4-6, detta kan uppfyllas genom att Internet kan 

skrivas med som en obligatorisk del i det centrala innehållet för årskurs 4-6 i Lgr11. 

Ytterligare en slutsats är att informationssökning och källkritik inte ska särskiljas i 

undervisningen, och kommentarena måste därför ändras i Kommentarmaterialet för 

kursplanen i svenska för att förstärka budskapet om att dessa två begrepp hör ihop. Den 

avslutande slutsatsen är att bra arbetsmetoder, för undervisning om informationssökning 

och källkritik på Internet, är olika slags diskussioner i klassen och mycket upprepning av 

övningar.  
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Bilaga 

Intervjuschema 
Innan intervjufrågorna ställs berättar jag för deltagande lärare om de fyra 

forskningsetiska aspekterna som jag följer under hela examensarbetets process. 

Informationskravet 

Jag skriver mitt examensarbete med fokus på informationssökning och källkritik i 

undervisningen i årskurs 4-6. Denna intervju är frivillig för dig, du har alltså rätt att 

avbryta intervjun och inte svara på frågor.  

Konfidentialitetskravet 

Du och skolan du arbetar i kommer att vara anonyma i examensarbetet. Endast jag, 

Selma Gamaleldin, har tillgång till den inspelade intervjun. Min examinator har 

möjlighet att fråga efter detta material innan examensarbetet blir godkänt, detta för att de 

ska försäkra sig om att resultatet i arbetet stämmer överens med den inspelade intervjun. 

Efter att examensarbetet har publicerats kommer den inspelade intervjun att raderas. 

Nyttjandekravet 

Allt som sägs under intervjun kommer endast att användas till examensarbetet, denna 

publiceras sedan i Jönköpings universitetsbibliotek och i databasen DiVA. 

Samtyckeskravet 

Om du vill ta del av det som sades idag har du möjlighet att få en utskrift. Är det 

fortfarande ok att du blir intervjuad? 

 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare i svenska och samhällskunskap? 

3. Hur uppfattar du innehållet i Lgr11, för årskurs 4-6, där begreppet 

informationssökning finns med? 

4. Hur uppfattar du innehållet i Lgr11, för årskurs 4-6, där begreppet källkritik finns 

med? 
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5. Vilka verktyg använder du då du undervisar eleverna om informationssökning 

och källkritik? 

6. Uppfattar du att Lgr11 menar att du måste undervisa om informationssökning och 

källkritik specifikt på Internet? 

7. Vad har du för undervisningsmetoder för informationssökning och källkritik på 

Internet? 

8. Vilka fördelar/nackdelar upplever du att det finns för eleverna när de har fått 

undervisning i att söka information på Internet och källkritiskt granska 

informationen? 

9. Är det något som du skulle vilja tillägga? 

Tack så jättemycket för din tid! 


