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Syftet med denna undersökning är att hjälpa lärare undervisa sina elever så att de når förmågan
att ”söka information från olika källor och värdera dessa” (Skolverket, 2011, s. 223). För att
uppfylla syftet har jag valt att arbeta utifrån följande frågeställningar:
-

Vilka fördelar finns det med informationssökning på Internet utifrån det sociokulturella
perspektivet?
Vad bör lärare tänka på när de undervisar i informationssökning på Internet?
Hur kan lärare undervisa i källkritik på Internet?

Den metod jag använt är att göra en litteraturstudie i det aktuella ämnesområdet för att söka
svar på mina frågeställningar. Jag har använt mig av söktjänsten PRIMO, Skolverkets databas
och kedjesökning. Materialet består av åtta forskningsrapporter och en doktorsavhandling.
Fördelarna med informationssökning på Internet utifrån det sociokulturella perspektivet är att
det utgår från elevens intresse, lärstil och förkunskaper. Lärare bör veta att det tar tid för eleven
att lära sig informationssökning på internet, att de bör vara aktiva handledare samt att de bör ta
reda på var eleven befinner sig kunskapsmässigt. För att utveckla det källkritiska tänkandet hos
eleven ska eleven ha ett intresse/ en inre motivation men också att undervisningen bland annat
ska bestå av diskussion, individuella samtal och handledning.
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1 Inledning
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 finns det två kursplaner
som behandlar ämnet källkritik i årskurs 4-6. Den ena är samhällskunskapens kursplan där
det, under centralt innehåll, står: “Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.” (Skolverket, 2011, s. 201). Den andra är svenskans
kursplan där det, under centralt innehåll, står: “Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.” (Skolverket, 2011, s. 225). Jag har valt att skriva
mitt examensarbete om källkritik på Internet och utgår ifrån det som står i kursplanen i ämnet
svenska. Är exempelvis Wikipedias hemsida lika pålitlig som Skolverkets hemsida? Denna
jämförelse behöver inte göras i samhällskunskapen där det endast fokuseras på att urskilja
budskap, avsändare och syfte. Däremot behöver det som man fokuserar på i samhällskunskapen finnas med i svenskan som grund för att det ska bli möjligt att gå vidare till att kunna
jämföra olika källor och pröva deras tillförlitlighet.
Under min lärarutbildning, sedan starten hösten 2011, har jag varit ute på tre olika skolor på
mina tre verksamhetsförlagda utbildningar där eleverna, på skoltid, haft tillgång till datorer i
väldigt liten utsträckning. Kanske är det ändå i sin ordning, eftersom det inte står i kursplanen
i ämnet svenska att det måste vara källor från just Internet som jämförs och prövas. Dock är
Internet förmodligen här för att stanna. Enligt Statistiska Centralbyrån (2014) har 95% i åldrarna 16-74 år under 2013 tillgång till Internet hemma och 81% i åldrarna 16-74 år har under
det första kvartalet 2013 använt Internet i stort sett varje dag. Därför kan det vara viktigt att
tid läggs ner på det trots att Internet kan vara svårt för oss som inte har vuxit upp med det.
Detta leder mig till min problemformulering: elever som inte får undervisning i källkritik på
Internet kan luras att tro på all information som de hittar. Det är lätt att tro att Internet fungerar på samma sätt som ett fysiskt bibliotek, alltså att allt som finns på Internet har granskats av
någon innan det har fått läggas upp. Allt kan läggas upp på Internet och vem som helst kan
lägga upp det, men inte allt skrivet kan ta sig in på bibliotek för utlåning. ”De böcker som
skolelever har tillgång till är oftast granskade och godkända av lärare och skolbibliotekarier.
Att söka information på Internet ger en känsla av att inte ha kontroll, tycker många lärare, och
det kan därför behöva särskild uppmärksamhet.” (Enochsson, 2007, s. 10). Att undervisa i att
söka information på Internet, något som man själv knappt har fått undervisning i, är en utmaning och därför förstår jag att dagens lärare känner att de inte har kontroll.
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2 Syfte med frågeställningar
Lärare i svenska som undervisar i källkritik på Internet måste ha en tillräckligt stabil grund att
stå på för att veta vad de ska förmedla vidare till eleverna. Lärare behöver därför noggrant
studera källkritik, själva öva på att vara källkritiska, ha insikt i det som sker på Internet och ha
kunskap om hur informationssökning på Internet går till. Men de behöver även lära sig mer
om en lärandeteori som skulle kunna vara den mest användbara i detta område. Syftet med
denna undersökning är således att hjälpa lärare undervisa sina elever så att de får förmågan att
”söka information från olika källor och värdera dessa” (Skolverket, 2011, s. 223). För att uppfylla syftet har jag valt att arbeta utifrån följande frågeställningar:
-

Vilka fördelar finns det med informationssökning på Internet utifrån det sociokulturella perspektivet?

-

Vad bör lärare tänka på när de undervisar i informationssökning på Internet?

-

Hur kan lärare undervisa i källkritik på Internet?
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3 Bakgrund
Bakgrunden inleds med att tre begrepp, källkritik, Internet och informationssökning som är
centrala för arbetet, definieras. Sedan tas det upp vad det har funnits respektive vad det finns
för tradition i skolans undervisning i vårt samhälle när det gäller källkritik, och varför det är
viktigt att vi byter till en ny tradition som är anpassad till dagens samhälle. Denna anpassning
innebär i sin tur att vi förhoppningsvis blir duktigare på att utöva källkritik. Vidare går
bakgrunden in på vad det står om källkritik i skolans äldre styrdokument samt i aktuella
styrdokument. Detta för att bland annat få en inblick i skolans sätt att tänka kring källkritik
och för att veta vilka delar ur källkritiken som det ska undervisas i under grundskolans olika
stadier. Avslutningsvis beskrivs det sociokulturella perspektivet, utifrån Vygotskijs teorier
inriktat på den proximala utvecklingszonen, som skulle kunna vara den bäst användbara teorin
för att eleven, framgångsrikt, ska lära sig att utveckla en källkritisk förmåga.

3.1 Definitioner och betydelser av begrepp
3.1.1 Källkritik
För att få en större förståelse för resultatet ska ordet källkritik definieras. Källkritik är ett ord
som är sammansatt av orden källa och kritik. För att förstå innebörden av källkritik behövs
först en definition av ordet källa. Thurén och Strachal (2011, s. 7) definierar begreppet källa:
“Med ’källa’ menas ursprunget till vår kunskap. Källan kan vara skriftlig – brev, protokoll,
böcker, tidningar etc. Den kan vara muntlig – intervjusvar, uttalanden vid presskonferenser,
offentliga tal etc. Den kan vara materiell – krukskärvor, byggnader, fotspår, fingeravtryck
etc”. Svenska Akademiens Ordlista (2006) skriver att ordet kritisk är detsamma som ordet
granskande. Källkritik betyder alltså granskande av källan. Det är sedan viktigt att veta vad
exakt det är som ska begrundas när en källa granskas. Thurén (2013, s. 7-8) har tagit upp detta
och anser att det finns fyra kriterier och en distinktion som presenterar de källkritiska principerna, distinktionen har dock tagits bort då det inte är relevant för mitt arbete:
•
•
•
•

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.
3

För att göra det mer konkret över vad för slags källkritiska frågor som kan ställas när man befinner sig på olika hemsidor på Internet så finns dessa exempel från en folder på Skolverkets
hemsida:
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? Finns det någon kontaktinformation? Verkar texten seriös? Fungerar
länkarna? Hänvisas det till källor? Finns det något datum på sidan?
Kan du få information från andra ställen? Har du letat i skolbiblioteket? Har du jämfört
med andra webbsidor? Vilken var den bästa källan? (Skolverket, 2009).

Att följa de fyra kriterierna och distinktionen räcker dock inte hela vägen. Enligt Thurén
(2005, s. 198) måste ”[k]ällkritiken […] kombineras med fantasi, kreativitet och gott omdöme. Dessutom måste källkritikern väl känna den tid, den kultur, det ämne som han/hon studerar”. Avslutningsvis ska det hållas i minnet att källkritiken inte är en metod att komma fram
till en absolut sanning men däremot ”en hjälp att komma fram till den mest sannolika lösningen på ett problem” (Thurén, 2005, s. 198).
3.1.2 Internet
Det är lätt att tro att Internet är en källa, men det är den inte, precis lika lite som en bunt häftade tomma papper inte är en källa. ”Internet är en snabb distributionskanal för information av
olika slag” (Svenning, 2003, s. 288). Internet kan innehålla alla de skriftliga källorna men
även inspelade muntliga källor, en bunt häftade papper kan däremot endast innehålla skriftliga
källor. En metod för att få större förståelse för vad Internet är för något är att jämföra det med
något liknande. Thurén och Strachal (2011, s. 5) jämför Internet med boktryckarkonsten. Författarna menar att kunskap kunde spridas snabbare och till fler människor när boktryckarkonsten introducerades, på samma sätt skedde med Internet.
I definitionen av begreppet Internet anser jag att för- och nackdelar ska finnas med. Detta på
grund av att Internet är relativt nytt och eventuellt inte har hunnit etablera sig i tänkandet hos
samhällets medborgare till den grad att man kan låta det ingå i begreppet allmänbildning.
Detta styrks av Skolverket (2000, s. 10) som skriver att ”[en] stor grupp av föräldrar är oroliga
för Internet, ofta för att de saknar kunskaper om företeelsen” och av Enochsson (2007, s. 10)
som skriver att lärare känner att de inte har kontroll när de söker information på Internet.
Thurén och Strachal (2011, s. 8-9) tar upp några för- och nackdelar med Internet:
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Det böljande kaos som råder på Internet är jämlikt. Den fattiga och den rika organisationens
webbplatser kan vara lika påkostade. […] Jämlikheten på Internet har stora fördelar. Internets
existens gör att det finns oerhört mycket mer information än tidigare, och den informationen
är lättåtkomlig. Men nackdelarna är också stora. Den som söker information på Internet är utlämnad åt sig själv och sitt omdöme. Ingen auktoritet kan avgöra vad som är tillförlitligt och
vad som är otillförlitligt. Internet översköljs av åsikter och dränks i uppgifter. Godhjärtade
budskap blandas med illvilliga. Från den ena dagen till den andra kan uppgifter spridas och
sakområden som dittills varit i det närmaste obekanta bli allmänt kända. Uppdateringar sker
oavbrutet, men uppgifter kommer från olika källor och ger olika besked. Vederlagda uppgifter
dröjer sig kvar, och felaktiga uppgifter sprids lika snabbt och lätt som korrekta.

3.1.3 Informationssökning
Eftersom källkritik är en del av informationssökningen behöver man även känna till vilka andra delar som inkluderas i detta begrepp. Enligt Skolverket (2013) består informationssökningen av att man först förbereder sin sökning för att sedan gå vidare till att genomföra den. Under förberedelsen ska man skaffa sig förkunskaper inom det ämne som ska
behandlas, bestämma sökord som visar vilken typ av information som bör hittas och bestämma vilken söktjänst eller hemsida som ska användas. Under genomförandet ska man tänka på
att begränsa sökningen så att träfflistan inte blir för lång, utvidga sökningen om träfflistan blir
för kort och använda sig av avancerad sökning om det behövs. När man har hittat de hemsidor
man vill hämta information ifrån ska man utöva källkritik.
Det kan vara intressant att veta hur en forskare ser på informationssökningen. Enochsson
(2007, s. 124) har utvecklat en didaktisk modell kring informationssökning på Internet, utifrån
elevernas åsikter i sina studier, som en hjälp för hur man kan “strukturera ett möjligt sätt att
tänka kring undervisningen – att få syn på hanterbara delar”. Det finns sex delar i denna modell och hon ger även konkreta förslag på hur undervisningen kan gå till. Den första delen i
denna modell kallar hon för kunskaper om språk. Då ska läraren hjälpa eleverna att använda
rätt namn för rätt saker vid Internetsökning. Sedan kommer kunskaper om tekniken där
eleverna exempelvis behöver vara snabba på att skriva med hjälp av ett tangentbord. Den tredje delen kallar hon 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
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är för information som ska hittas. Vet eleven inte vilka sökord som ska användas så får
han/hon titta runt på Internet först. Den sista delen kallar hon för kritiskt förhållningssätt, vilket är förmågan till kritisk granskning (Enochsson, 2007, s. 126-135). Som lärare vill man
veta om man skall undervisa i de olika delarna i tur och ordning. Enochsson (2007, s. 125126) förklarar: “Även om alla delkompetenser ska tränas parallellt och delvis överlappar
varandra, måste ändå starten vara först och främst i språket och sedan i att behärska grundläggande teknik.”

3.2 Dagens samhälle
I skolan har det funnits en tradition där lärarna undervisar eleverna i hur de ska söka efter rätt
svar (Limberg & Folkesson, 2006, s. 39). Denna tradition har fungerat en gång i tiden, men
eftersom samhället har förändrats behöver vi skapa en ny tradition som överensstämmer med
hur det ser ut idag. Vi behöver undervisa eleverna i att lära sig hur de ska förhålla sig till informationen som finns tillgänglig på Internet, distributionskanalen med skriftliga och inspelade muntliga källor som ständigt förändras och uppdateras, och att det där kan finnas flera
olika rätta svar som behöver bearbetas och värderas för att sedan sammanställas. I en publikation från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) skriver en lärare
om vad eleverna behöver lära sig för att hantera den framtida informationen. Han skriver att
eleverna måste lära sig hur man lär sig, det gör de genom det han kallar för ‘den fjärde
basfärdigheten’ som består av de åtta S:en. På detta sätt ska eleverna kunna hantera vår föränderliga värld:
Vi lever i en föränderlig tid. Mycket är annorlunda än det har varit. Om något fortfarande är
sig likt kan man vara övertygad om att det är just detta som nu står på tur för förändringens
vindar. […] De [eleverna] måste helt enkelt kunna mer, bättre och annat än vad vi kan. Detta
innebär i sin tur att det är mycket viktigt att våra elever lär sig att söka och samla, sålla och
sovra, sortera och strukturera, systematisera och sammanställa framtidens information på ett
sådant sätt att den omvandlas till denna nödvändiga kunskap. Dessa åtta S är så viktiga att de
måste börja betraktas som den fjärde basfärdigheten – och därmed viktas lika med de tre traditionella – läsa, skriva och räkna. Att ha lärt sig hur man lär sig är den kunskap som hjälper
våra elever till anpassning i en föränderlig värld (Rask, 2000, s. 15).

3.3 Styrdokument
3.3.1 Äldre styrdokument
Att veta hur länge källkritik har funnits med i de olika läroplanerna kan vara bra att känna till
för att få en uppfattning om hur länge det källkritiska tänkandet har funnits i samhället och
därmed även bland lärarna i skolorna. Ett av målen i kursplanen för svenska i hela grundsko6

lan (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 48) är att eleverna ska: “[få] kunskap om tidningarnas, reklamens och andra mediers språk och funktion samt [utveckla] sin förmåga att analysera, tolka och kritiskt granska budskap i olika medier”. Skolöverstyrelsen (1980, s. 137-138)
skriver att ett av målen i mellanstadiet (årskurs 4-6) i svenska är att eleverna “utvecklar sin
förmåga att i samtal analysera och kritiskt granska hur texter av olika slag, även serier och
annan massmarknadslitteratur, förhåller sig till den verklighet de kan iaktta eller skaffa sig
kunskaper om på annat sätt”, men även att eleverna på alla stadier (låg-, mellan-, och högstadiet) i svenskan ska kunna “skaffa sig kunskaper om massmediernas roll i samhället i samband med kritisk granskning av hur händelser, förhållanden eller problem framställs i dessa”.
Skolöverstyrelsen (1969, s. 13) och Kungl. Skolöverstyrelsen (1962, s. 16) tar upp detta under
läroplanens allmänna del i mål och riktlinjer, där de skriver: “De kvaliteter, som särskilt bör
hållas i sikte, är tankens klarhet och reda, förmågan att pröva kritiskt och självständigt och
motstå tendentiös påverkan, att analysera, jämföra och sammanfatta”.
Det framgår klart och tydligt att källkritiken har funnits med i alla läroplaner, dock har de i de
två äldsta läroplanerna som jag studerat inte funnits med i kursplanen för svenska. Om lärare
har följt styrdokumenten bör alltså källkritiken ha funnits i människors praktiska liv de senaste femtio åren. Detta innebär att det idag inte borde vara några svårigheter för lärare att undervisa i detta då de har vuxit upp med det. Dock påstår Alexandersson et al. att det “[i]
skolan finns sedan gammalt en tradition att inte ifrågasätta, att inte vara källkritisk” och att det
kan vara därför som de inte finner källkritiska tankesätt i de elevers arbeten som de har observerat. De menar att källkritiken inte kom igång på riktigt förrän Internet trädde in på
spelplanen och gav oss “praktiskt taget obegränsad tillgång till information” (Alexandersson
et al., 2007, s. 115).
3.3.2 Aktuella styrdokument
Med Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011)
kan jag motivera mitt val av studie genom att det där står att vi ska undervisa eleverna i källkritik. I den andra delen av läroplanen, som kallas ”Övergripande mål och riktlinjer”, står det
att “[s]kolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av
ett kritiskt tänkande och självständigt kunna formulera ståndpunkter grundade på kunskaper
och etiska överväganden” (Skolverket, 2011, s. 13). I den tredje delen, som kallas ”Kursplaner”, står det i svenskans kursplan att eleverna i årskurs 4-6 ska veta “[h]ur man jämför källor
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och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt” (Skolverket, 2011, s.
225).
Det är bra att veta hur mycket eleverna ska ha lärt sig om källkritik när läraren tar emot dem i
årskurs 4. I svenskans kursplan står det att eleverna i årskurs 1-3 ska ha lärt sig “[k]ällkritik,
hur texters avsändare påverkar innehållet” (Skolverket, 2011, s. 224). Lika bra är det att veta
vad eleverna kommer att få lära sig när de slutar årskurs 6 och går vidare till årskurs 7. Då ska
de, enligt kursplanen i ämnet svenska i årskurs 7-9, få lära sig “[h]ur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt”
(Skolverket, 2011, s. 227). Att veta vilken undervisning som ges innan och efter ska hjälpa
lärarna att ha ett grepp om vilka elever som behöver extra stöd, de som inte har uppnått målen
i årskurs 1-3, samt hur mycket lärare ska utmana de elever som har kapaciteten till att gå vidare.

3.4 Presentation av det sociokulturella perspektivet
Skolan förändras i takt med samhällets förändring allteftersom nyare forskning och teorier
tillkommer. Det är viktigt att veta hur lärare har undervisat i skolan de senaste decennierna för
att eventuellt få en större förståelse för hur eleverna är idag, detta med tanke på att dagens
elever är barn till vuxna som uppfostrats och undervisats i skolan med andra lärandeteorier.
Enochsson skriver att skolan har dominerats av tre olika lärandeteorier de senaste cirka 50-60
åren. Dessa är behaviorismen, de kognitiva traditionerna och de sociokulturella teorierna.
Fredrik B. Skinners betingningsteorier på 1950- och 60-talen, behaviorismen, går ut på att läraren exempelvis berömmer och belönar ett önskat beteende för att eleven ska fortsätta på det
spåret. I början av 1980-talet dominerades samhället av kognitiva traditioner vilket innebar att
barn inte kan tänka på ett visst sätt om de inte har uppnått en viss ålder som gör att de blir
mogna för det. Idag domineras skolan av sociokulturella teorier (Enochsson, 2007, s. 16-17).
Säljö (2010, s. 191-192) beskriver det sociokulturella perspektivet utifrån pedagogen och
psykologen Lev Vygotsijs arbeten:
Det mest bekanta begreppet i Vygotskijs arbeten är idén om den närmaste proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZPD). […] Utvecklingszonen är för Vygotskij den
zon där människor är känsliga för instruktion och förklaringar. Det är här som läraren (eller en
mer kompetent kamrat) kan vägleda en lärande in i hur man använder ett kulturellt redskap.
[…] Inledningsvis är således den lärande beroende av stöd från den som är mer kunnig. Den
senare ställer frågor som fäster uppmärksamheten på det som är viktigt att tänka på. På så sätt
leder man den lärande vidare. […] Inledningsvis ger den kunnige mycket stöd, men efterhand
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kan stödet avta för att så småningom helt upphöra då den lärande behärskar färdigheten i
fråga. Resultatet av en sådan process visar en viktig princip för hur man i ett sociokulturellt
perspektiv ser på samspel och lärande: Det som man inledningsvis behöver en mer kunnig
persons hjälp för att klara av, kan man så småningom genomföra på egen hand.

I en publikation från KK-stiftelsen beskriver Rask (2000, s. 21-22) den proximala utvecklingszonen väldigt väl i förhållande till Internet. Han nämner inte ZPD och kanske var det inte
hans tanke att texten skulle förknippas med det, men det han skriver passar utmärkt här eftersom det ger en konkret bild av vad det innebär i förhållande till Internetanvändningen, och i
hans sista två meningar ges en tydlig förklaring till varför vi behöver undervisa i källkritik på
Internet:
Vi surfar på nätet, vi navigerar på ett hav av information och vi talar om mediautbudet som en
flodvåg som väller fram och som riskerar att dränka den som inte utvecklat sin beredskap. Den
slutsats som jag drar av detta bildspråk är att vi kan använda vårt förhållande till vattnet som
förebild för hur vi kan förhålla oss till Internet. Vandrar man med ett mycket litet barn vid en
kajkant så håller man det hårt i handen. Man leder fram det till kanten och berättar om det
djupa vattnets risker. Så småningom litar man på att barnet utvecklat sitt omdöme så att man
törs släppa handen, men fortsätter naturligtvis att följa det med blicken. Parallellt med detta
skydds- och upplysningsarbete placerar man sitt barn i simskola. Någonstans bör vi bli
medvetna om att det bästa sättet att skydda mot vattnets farlighet är att lära sig simma. Vi vet
att den dag kommer då vårt barn är utom hör- och synhåll för både förmaningar och övervakning. Den dagen måste omdömet och simkunnandet vara utvecklat (Rask, 2000, s. 21-22).
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4 Metod
Kapitlet innehåller en beskrivning över hur jag har gått till väga för att hitta olika vetenskapliga texter som har överensstämt med mitt syfte och mina frågeställningar. Jag fokuserade
på att hitta texter som behandlar elevers kunskaper om källkritik på Internet, vilket är en del
av deras färdigheter i informationssökning, men även hur lärare lär sig att förstå elever och
sedan hjälpa dem att bli mer källkritiska. Avslutningsvis tar jag upp hur jag jämför mitt
undersökningsmaterial och vilka aspekter jag har tittat på.

4.1 Informationssökning
Det allra första jag gjorde var att söka på PRIMO, som är söktjänsten på Högskolan i Jönköpings bibliotek. Jag ville helt enkelt först leta där jag kände mig hemma och tänkte att jag
skulle börja med att läsa tryckta böcker som fanns inne på högskolans bibliotek. Jag sökte på
orden Källkritik, Källkritik AND Internet, Källkritik AND Undervisning. Jag fick några sökträffar och jag lånade hem de böcker som jag ansåg stämde överens med det jag ville skriva
om. Det blev totalt fyra böcker som jag läste samt citerade och refererade ur. Tre av de fyra
böckerna är faktaböcker som jag använde mig av till min bakgrund och en bok är en forskningsrapport. Forskningsrapporten, Internetsökningens didaktik, skrevs av forskaren och universitetslektorn i pedagogik AnnBritt Enochsson och utgavs år 2007. Under tiden som jag
läste hennes bok såg jag att hon hade med många källor i sin text. Några av dessa källor var
böcker som jag fann intressanta för mitt arbete; dessa lånade jag och läste och använde mig av
till min bakgrund. Men hon refererade även till flera vetenskapliga texter, varav en som jag
tog med till resultatet i mitt arbete: en forskningsrapport, Undervisning i informationssökning
(2006) av Louise Limberg och Lena Folkesson.
Genom att söka på ordet källkritik på Skolverkets hemsida hittade jag en forskningsrapport
som blev till nytta för mitt resultat, Textflytt och sökslump (2007) av Mikael Alexandersson,
Louise Limberg, Annika Lantz-Andersson och Mimmi Kylemark. På det sättet hittade jag
även forskningsöversikten Informationssökning och lärande (2002) av Louise Limberg,
Frances Hultgren och Bo Jarneving. Den forskningsöversikten ledde mig till doktorsavhandlingen Att söka information för att lära (1998) av Louise Limberg, vilken jag läste men inte
kunde ta med i mitt arbete på grund av att studien hade gjorts under år 1993-1994 i en gymnasieklass som inte var uppkopplade till Internet, varken i klassrummet eller i biblioteket.
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På den tredje handledningsträffen för vårt arbete i B-uppsatsen, på Högskolan i Jönköping,
blev jag rekommenderad av en klasskamrat att läsa antologin Den trådlösa pedagogiken
(2013) av Johan Albertsson, Lars Almén, Malin Ek, Lina Kenthsdotter Persson, Tomas
Kroksmark (Red.), Mikael Segolsson och Moni Sohlberg. I den boken finns det fyra forskningsrapporter som blev användbara i mitt arbete. På samma träff fick jag även tips om att
läsa doktorsavhandlingen En elev – en dator (2013) av Håkan Fleischer. Båda dessa ingår i
mitt resultat.
Efter att jag hade läst många vetenskapliga tidskrifter lade jag märke till att det kritiska förhållningssättet på Internet var integrerat i begreppet informationssökning. Då kom jag på att
använda ordet informationssökning som sökord på PRIMO. Detta ledde till att jag hittade
forskningsrapporten Informationssökning med datorstöd i årskurs 9 (2009) av Stefan Svedberg som jag använde mig av i mitt resultat.
Sammanfattningsvis har jag åtta forskningsrapporter och en doktorsavhandling i mitt resultat.
Det som avgjorde vilka vetenskapliga tidsskrifter jag har tagit med är att en del av forskarnas
studier ska ha skett på grundskolan (Fleischers doktorsavhandling är ett undantag), forskarna
ska ha utgått från det sociokulturella perspektivet eller att en del av deras resultat ska ha pekat
åt det hållet och att forskarna hade svarat på åtminstone en av mina frågeställningar.

4.2 Dataanalys
Jag valde att fokusera på de vetenskapliga tidsskrifterna som tog upp hela eller delar av
grundskolan i sin forskning. Eftersom jag kommer att bli lärare i årskurs 4-6 så blev det relevant för mig att ta med hur forskare ser på undervisningen i årskurs 1-3 och 7-9 var för sig.
Dock har jag även inkluderat forskning där förskola och grundskola men även grundskola och
gymnasiet är ihopslagna. I dessa fall blev det oundvikligt för mig att inte ta med forskningen
från förskola eller gymnasiet eftersom forskarna har integrerat dessa resultat med grundskolans resultat. Doktorsavhandlingen har sin empiriska undersökning endast på gymnasiet och
jag har tagit med den för att få en inblick i vad som fortsätter att vara väsentligt längre upp i
åldrarna.
Ett antal forskares forskningsresultat hade två olika lärandeteorier i fokus. Det viktigaste för
mig, för att jag skulle dra nytta av deras resultat till mitt arbete, var att en av dessa lärandeteorier utgick från det sociokulturella perspektivet. Den lärandeteorin fokuserade jag på eftersom att det är den senaste av de tre uppräknade och för att nästan alla vetenskapliga
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tidsskrifter jag hittade utgick från den. Beträffande vissa vetenskapliga tidsskrifter fick jag
själv lista ut om de hade ett sociokulturellt perspektiv på lärandet genom att titta på det som
skrevs i bakgrunden och på vad författarna kom fram till i sina slutresultat.
Jag tittade på vad de olika vetenskapliga texterna kom fram till i deras resultat kring hur lärare
kan undervisa eleverna i källkritik. Sedan jämförde jag för att se likheter och skillnader mellan de olika undervisningssätten men också för att se vilka undervisningssätt som de flesta
forskare verkade vara eniga om. Detta för att uppfylla mina två sista frågeställningar om vad
lärare bör tänka på i undervisningen om informationssökning och hur de kan lära ut källkritik.
Alla de vetenskapliga texterna kunde inte svara på mina tre frågeställningar. Några hade endast svarat på en, vissa på två och en del hade svarat på alla. Dock hade jag inte det som krav
att de vetenskapliga texterna som jag använde skulle svara på alla frågeställningar, eftersom
delar av deras resultat ändå uppfyllde mitt syfte.
Några forskare har inkluderat biblioteket och bibliotekarier i sin forskning, till exempel hur
lärare och bibliotekarier kan samarbeta kring elevers informationssökning. Detta har inte varit
något problem för mitt arbete eftersom jag ansåg det som berikande för hur lärare kan hjälpa
elever i deras informationssökning.
Jag förstod i efterhand att det var viktigt för mitt syfte att nästan alla de vetenskapliga texterna
var baserade på en fenomenografisk forskningsansats. Jag har insett att undervisning sker på
olika sätt i olika klasser och att lärare har olika uppfattningar och åsikter om undervisningen i
informationssökning.
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5 Resultat
Rubriken “Analys av undersökningsmaterialet” består av tre underrubriker, som var och en
besvarar en av mina tre frågeställningar, som i sin tur tillsammans uppfyller mitt syfte. Dessa
tre rubriker med deras innehåll går in i varandra på en del ställen så att ett visst innehåll kan
passa in under två rubriker. Ett exempel är att det under rubriken “vad lärare bör tänka på när
de undervisar i informationssökning på Internet” har tagits upp att lärare bör låta eleverna börja med att söka i läroböcker innan de går vidare till Internet. Detta innehåll skulle lika gärna
kunna passa in under rubriken “olika sätt att undervisa elever i källkritik på Internet”. Det som
har avgjort vilket innehåll som lagts in under vilken rubrik är det som innehållet har lutat sig
mest mot samtidigt som det har gått att göra jämförelser med annan forskning som passar in
under respektive rubrik.
Resultatdelen avslutas med rubriken “En sammanhängande bild till analysen av undersökningsmaterialet” som både ger en sammanhängande bild och en sammanfattning av
analysen av undersökningsmaterialet. Den sammanhängande bilden presenteras i form av en
modell som är sammansatt utifrån de svar som har redovisats i analysen. Den modellen ska ge
en översiktsbild för att lättare förstå helheten.

5. 1 Analys av undersökningsmaterialet
5.1.1 Fördelar med informationssökning på Internet utifrån det sociokulturella
perspektivet
Att, för en lärare, veta just var en elev befinner sig för att ta honom/henne vidare till nästa steg
är det som det sociokulturella perspektivet går ut på, det kan innebära att man tar reda på vad
eleven är intresserad av, på vilket sätt eleven lär sig och hur mycket förkunskaper eleven har.
Enligt Enochsson (2007, s. 31) kunde det förr i tiden, när Internet inte fanns, vara svårt att utgå från det eleven var intresserad av, då skolan eventuellt hade brist på material och även brist
på tid för att låta eleverna gå ifrån klassrummet till biblioteket som kanske inte låg nära
skolan. Detta är därför en av fördelarna med att söka information på Internet: “Med Internet
kom möjligheten att använda ett undersökande arbetssätt som baseras på elevernas intresse på
ett mer tillfredsställande sätt i skolan. Med hjälp av Internet har eleverna tillgång till hur
mycket information som helst, direkt in i klassrummet.” (Enochsson, 2007, s. 31). En likhet
mellan Alexandersson, Limberg, Lantz-Andersson och Kylemark (2007) och Enochsson
(2007) som baserar sig på etnografiska studier är att samtliga anser att elevens intresse är det
13

som styr, om eleven kommer att lyckas i sina studier eller inte. Enochsson (2007, s. 31) som
tror på det sociokulturella perspektivet poängterar att man, ur det perspektivet, ska utgå från
det som eleven är intresserad av och inte efter vad som står i läroboken det aktuella året. Även
Alexandersson et al. (2007, s. 114) skriver att de “kan konstatera att elevens intresse och
insikt i ämnet har betydelse för hur de lyckas med att söka information”. Svedberg (2009)
presenterar en studie som inte är etnografisk. Men författaren har ändå kommit fram till 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 (Svedberg, 2009, s.
31). En slutsats av detta är att det kanske behövs en etnografisk studie för att det ska komma
fram att en del av elevernas framgång i informationssökning beror på deras intresse.
Att alltid undersöka hur varje enskild elev lär sig kanske läraren inte har tid för. Det finns
dock ett sätt att komma runt detta problem, genom en variation i undervisningen. Enligt
Kroksmark (2013, s. 67-68) ska varje lärare veta att elever lär sig på olika sätt, vilket innebär
att läraren behöver variera sina undervisningssätt “precis så som Internet anpassar sig till
elevernas olikheter”. Fördelen med att använda sig av informationssökning via Internet är enligt Kenthsdotter Persson och Kroksmarks (2013, s. 125) slutsats att lärare “uppfattar att de
har betydligt större möjligheter att individualisera och möta varje elev” när eleven får hitta
material med den lärstilen som passar honom/henne. “Via datorn kan eleven göra nya
sökningar för att hitta ytterligare material, eller material som presenteras på ett annat sätt, inom de områden som de arbetar inom.” (Kenthsdotter Persson & Kroksmark, 2013, s. 125).
Även Limberg och Folkesson (2006, s. 112) anser i sin slutsats att undervisningen i “informationssökning och informationsanvändning måste varieras i förhållande till specifika situationer, uppgifters innehåll och sammanhang”. Författarna menar dock att varje enskild elev
behöver få “möta olika perspektiv på samma kunskapsinnehåll” till skillnad från Kroksmark
(2013, s. 67-68) som fokuserar både på att elever lär sig på olika sätt men också, precis som
Limberg och Folkesson (2006) menar, att undervisningen behöver varieras. Denna variation
behövs för att, som Kroksmark (2013, s. 67) uttrycker det: “Om vi bara hör vår egen dialekt
kan den aldrig erfaras som en dialekt”. Lärarna, i Sohlberg och Kroksmarks studie (2013, s.
153), menar att eleverna, tack vare Internet, kan få en “varierad och mer utvidgad förståelse
av samma frågeställning”.
Elever har olika förkunskaper. En fördel med att söka information på Internet är att Internet
anpassar sig efter elevernas förkunskaper. Sohlberg och Kroksmark (2013, s. 152) skriver i
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sin slutsats att “[e]lever 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”. Vidare skriver de om att de länkar som finns på olika hemsidor leder eleven vidare till andra sidor som kan stödja honom/henne i sitt arbete.
5.1.2 Vad lärare bör tänka på när de undervisar elever i informationssökning på
Internet
Lärare behöver hålla ett antal saker i minnet för att elever ska lyckas med informationssökningen på Internet. Det kan vara att läraren tänker på att det tar tid för eleverna att
lära sig informationssökning på Internet, jobba med att hela tiden ta reda på var eleven befinner sig kunskapsmässigt och att vara en aktiv handledare.
Enochsson (2007, s. 21) anser att det aldrig är 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. Svedberg (2009, s. 30) anser också att undervisningen och
träningen i källkritik behöver börja så tidigt som möjligt i grundskoleutbildningen. Limbergs
och Folkessons (2006, s. 65) resultat går däremot åt ett annat håll. Enligt resultatet i deras
studier där ett antal lärare har intervjuats uppfattar de flesta av lärarna att det handlar om en
mognadsfråga. Författarna menar då att “[d]enna uppfattning 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 och Folkesson (2006, s. 121) anser dock, i sin slutsats, att ett sådant sätt att se på eleverna (mognadsfråga) “hindrar[r] elevernas möjligheter till
kunskapsutveckling”.
Enochsson (2007, s. 21) skriver att “[barnen] är av samma sort som vuxna, med samma behov
av att förstå, finna mening och diskutera det som är föremål för lärandet. […] Det betyder inte
att man kan börja diskutera komplicerade abstrakta begrepp med små barn hur som helst. Det
måste finnas en grund att bygga på och det är viktigt att möta barnen där de befinner sig”. Det
finns ett sätt att möta barnen där de befinner sig, via läroböcker. Eftersom det finns hur mycket information som helst på Internet, kan det vara svårt att veta vad som kan vara sant eller
inte inom ett ämne, som man inte har kunskap om. På det sättet anpassar sig inte Internet till
var eleven befinner sig. Detta tar Limberg och Folkesson (2006, s. 57-59) upp och skriver att
lärarna i deras studie anser att elever ska börja med att läsa i en lärobok först och sedan en annan bok, just på grund av att de har svårt för att vara kritiska på Internet utan grundkunskaper
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i det specifika ämnet. När de har läst i böckerna går de vidare till att söka på Internet. På detta
sätt sparar de även tid genom att inte planlöst leta sig igenom vad Internets olika hemsidor har
att säga om ett ämne. Alexandersson et al. (2007, s. 119) håller med om att det är viktigt att
elever behöver ha grundkunskaper i det ämnet som de ska jobba med, de använder dock begreppet faktakunskaper, för att kunna utveckla sin källkritiska förmåga och skriver i sitt resultat: “Om specifika faktakunskaper prioriterats bort till förmån för allmänna frågor kommer
eleverna knappast kunna lära sig informationssökning, problemlösning och kritiskt tänkande
på ett meningsfullt sätt”. Ett dilemma kan dock uppstå ifall eleven börjar med att använda sig
av en lärobok som kanske är 10-20 år gammal. Detta tar Fleischer (2013, s. 77) upp i sitt resultat, baserat på en empirisk studie på gymnasiet, att ”[e]leverna 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”. En slutsats av detta
skulle kunna vara att utesluta böcker som är för gamla för att inte förvirra eleverna när de jämför dem med källor på Internet, speciellt de yngre eleverna. Eller så kanske böckerna kan
vara kvar om lärarna poängterar för eleverna hur viktigt det är att kolla ålder på litteratur, eftersom information kan förändras med tiden.
Att vara en aktiv handledare är som tidigare nämnts en av de saker som lärare bör tänka på
när de undervisar elever i informationssökning på Internet. Att vara en aktiv handledare kan
till exempel innebära det som Svedberg (2009, s. 30) tar upp, det vill säga att läraren bör
tänka på att ha strukturerade övningar som ofta återkommer, övningar som ska träna eleverna
i att “reflektera, jämföra texter, kritiskt granska och värdera dessa.”. Det kan även innebära att
läraren ställer frågor som leder till att elever “kan reflektera och lära sig att analysera samt ha
ett kritiskt tänkande kring all den information som finns tillgänglig.” (Sohlberg & Kroksmark,
2013, s. 153). Enligt resultaten hos Alexandersson et al. (2007, s. 116) behöver eleverna
“både stöd och styrning för att kunna bli aktiva deltagare” och att lärarens roll är att “uppmuntra elever att både hålla fast vid sitt ämnesval i en uppgift och att våga lita på att elevers
intresse kan växa” Alexandersson et al. (2007, s. 114).
5.1.3 Olika sätt att undervisa elever i källkritik på Internet
Det finns förslag på hur lärare kan gå tillväga för att undervisa elever i källkritik. Detta kan
exempelvis vara genom samtal i klassen, att arbeta med källkritik kopplat till elevernas
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uppsatsarbeten men även att eleverna får berätta och förklara vad de gör under sin arbetsprocess.
I Enochssons (2007, s. 135) resultat beskrivs hur hon anser att man kan hjälpa eleverna att
träna på att förhålla sig kritiska till informationen som de hittar på Internet: “Praktisk träning
som man kan arbeta med kan vara just att föra samtal i klassen där olika ståndpunkter och
värderingar möts. Lärarens uppgift blir att fånga upp dessa diskussioner och ibland initiera
dem”. Enligt det sociokulturella perspektivet ska läraren hjälpa eleven att ta sig till nästa steg,
även om detta skriver Enochsson (2007, s. 135): “Samtidigt […] är det lärarens uppgift att se
till att eleverna kommer vidare i sin utveckling och får nya intryck.” För att hjälpa eleven att
komma vidare och få nya intryck kan läraren ägna mer tid åt det som anses viktigt ur det sociokulturella perspektivet, vilket enligt Ek och Kroksmark (2013, s. 94) är ett arbetssätt baserat
på handledning, individuella samtal och diskussioner med eleven. Detta kallas med andra ord
för formativ undervisning. Ek och Kroksmark (2013, s. 94) skriver om varför läraren kan
ägna mer tid åt detta arbetssätt: “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 eller av traditionellt lärarledd undervisning som förr”.
I den formativa undervisningen finns det olika sätt för läraren att undervisa, där vissa av dessa
prioriteras. Om detta skriver Sohlberg och Kroksmark (2013, s. 151) då de anser att “några
komponenter i den formativa undervisningen blir viktigare än andra då det gäller lärarens och
elevens pedagogiska grundsyn”. Författarna kallar det för formativ reflektion och det 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. Även Alexandersson et al. (2007, s. 120) skriver att läraren exempelvis
ska “utmana deras förförståelse, ställa kritiska frågor eller kontinuerligt ge eleverna konstruktiv feedback”.
Det går att arbeta med uppsatser så att den källkritiska förmågan övas upp, men då behöver
det fokuseras på annat än att bara samla in en hel del fakta. Alexandersson et al. (2007, s. 115)
såg att ett sådant arbetssätt i två klasser ledde till goda inlärningsresultat. Alexandersson et al.
(2007, s. 117) beskriver hur det gick till:
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 ämnesom17

råde 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.

Under sådana pågående uppsatser eller “forskning”, där eleverna är aktiva och undersöker,
diskuteras det av Alexandersson et al. (2007, s. 116) enligt de studier som är gjorda i grundskolan och på gymnasiet, om att läraren bör ge eleverna möjligheter att “berätta och förklara
vad de gör och vad de lär”. Även Fleischers studie (2013, s. 93), som är baserad på en studie i
gymnasiet, tar upp detta under sin diskussion och skriver att det exempelvis bör ske “återkommande avrapporteringar”.

5.2 En sammanhängande bild till analysen av undersökningsmaterialet
Fördelar med informationssökning på Internet utifrån det sociokulturella perspektivet är att
det utgår från elevens intresse, lärstil och förkunskaper. Det är lika mycket lärarens ansvar
som det är elevens att eleven ska lära sig källkritik. Eleven lär sig bäst utifrån intresset för ett
ämne, ett intresse som ska finnas från början men som också kan växa sig starkare med tiden.
Det som krävs av läraren är att han/hon intar rollen som en aktiv handledare. Men det krävs
också uppmärksamhet på var eleven befinner sig i sin utveckling för att veta hur mycket
han/hon behöver hjälp med för att ledas till nästa steg. Avslutningsvis behöver läraren ha
tålamod för att det kan ta lång tid för eleven att lära sig. Förslag på olika sätt att undervisa
elever i klass är till exempel att elever får berätta och förklara vad de gör och vad de lär sig
när de söker information, koppla uppsatser till källkritik, utgå från strukturerade övningar som
ofta återkommer, ha samtal och diskussioner i klassen men även enskilt med eleven.
För att förstå detta bättre har jag utarbetat en modell i form av ett hus. Källkritiken, som är
taket, byggs upp av olika delar. Marken, som bär hela huset, är fördelarna med informationssökning på Internet utifrån det sociokulturella perspektivet. De två nedersta delarna
(byggstenarna) av huset intas av läraren och eleven. Dessa har delats upp för att visa att
läraren har lika stor roll som eleven. Byggstenen därpå säger att det är viktigt att undervisningen i informationssökning på Internet börjar så tidigt som möjligt. Byggstenarna
ovanpå är också uppdelade i två delar, meningen är att en är ovanpå läraren och en ovanpå
eleven. Detta för att visa vad läraren behöver tänka på och vad eleven bör ha när arbetet
påbörjas. Nästa byggsten poängterar att undervisningen bör ske med variation. Byggstenen
ovanpå den visar olika sätt för lärare att undervisa elever som sedan leder till mitt arbetes
syfte som är att nå förmågan att “söka information från olika källor och värdera dessa” (Skol18

verket, 2011, s. 223), med andra ord informationssökning och källkritik. Alla dessa byggstenar bär upp den sista byggstenen, informationssökning, som i sin tur bär upp taket vilket
består av förmågan att utöva källkritik. En enkel liknelse för detta är att taket skyddar huset
från att bli förstört av regnet precis på samma sätt som källkritik skyddar oss från att tro på
allt som faller ner på oss.

Figur 1
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6 Diskussion
Först i metoddiskussionen tas det upp hur jag förhåller mig kritisk till mitt arbete, exempelvis
vad som har fungerat bra respektive dåligt, varför det fungerade bra respektive dåligt och hur
jag kunde ha gjort det bättre eller vad jag kan göra annorlunda nästa gång. Jag skriver även
om problem jag har stött på och hur jag löste dessa. I resultatdiskussionen diskuterar jag
vidare hur resultatet i mitt arbete relateras till mitt syfte genom att ta upp exempel från
styrdokument, mina tre VFU-placeringar på totalt tretton veckor under åren 2011-2013 och en
UVK-kurs på Högskolan i Jönköping under höstterminen 2011. Avslutningsvis skriver jag om
förslag på vidare forskning samt ny kunskap och förståelse som jag vill bidra med.

6.1 Metoddiskussion
Informationssökningen gick bra. Att hitta forskning inom detta område var inte svårt. Jag
hade gärna velat använda mig av vetenskapliga tidsskrifter som många forskare hänvisade till,
för att få en större förståelse för hur grunden såg ut för mitt syfte och mina frågeställningar.
Men jag insåg att det skulle ta tid att behöva minnas alla dessa hänvisningar, alltså hur många
gånger olika forskare hänvisade till en specifik vetenskaplig text och av vilken anledning de
gjorde det för att sedan bläddra fram och tillbaka i dessa källor. Istället läste jag en vetenskaplig tidsskrift i taget. Nu när jag tänker efter så skulle jag ha kunnat anteckna flitigare under arbetets gång för att kunna hitta denna grund, dock skulle det ta mer av min tid. För mig
har det handlat om hur jag behövde prioritera min tid för att jag skulle få det att räcka hela
vägen, och hade jag antecknat mer än vad jag redan gjorde så skulle det krävas mer hjärnverksamhet, vilket innebär mer tid.
Urvalet gick väldigt bra. Jag behövde vetenskapliga tidsskrifter som fokuserade på det sociokulturella perspektivet och på forskare som kommit fram till på vilka sätt lärare kan undervisa elever. Något problematiskt var att ju fler vetenskapliga tidsskrifter jag läste och valde att
ta med desto mer fick jag hela tiden fylla på i bakgrunden för att läsaren skulle förstå vad som
menades i resultatet, detta tog mycket av min tid då jag hela tiden var tvungen att bearbeta
bakgrunden. Ett exempel är att jag, sista veckan innan vi skulle lämna in arbetet inför handledningsmötet då handledaren skulle godkänna de arbeten som fick gå vidare till examination, förstod att läsaren skulle behöva få den informationen att källkritik är något som pågår
under hela den tid som man söker information på Internet. Därför kände jag att jag behövde
förklara exakt vad informationssökningen gick ut på. Jag tror inte att jag skulle ha kunnat jobba på något annat sätt när det gäller bakgrunden, eventuellt hade arbetet gått smidigare och
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snabbare om jag hade haft mer förkunskaper inom detta område. Hade förkunskaper funnits
så hade jag kunnat få bakgrunden färdig mycket snabbare. I efterhand insåg jag att jag började
med extremt lite kunskap inom det område som jag valt och att det var därför som det tog
längre tid än jag hade trott att det skulle ta. Dock är valet av område ingenting som jag ångrar
då jag kände att jag var i stort behov av denna kunskap för min framtida roll som lärare.
Dataanalysen har också fungerat bra. Jag har dock varit tvungen att ändra på mina
frågeställningar allt eftersom jag läste fler och fler vetenskapliga tidsskrifter. Ju mer jag jämförde texterna med varandra och tittade på liknande och intressanta aspekter som uppfyllde
mitt syfte desto mer var jag tvungen att anpassa frågeställningarna. Ett exempel var att jag
hade planerat att ta med nackdelar med det sociokulturella perspektivet i min första
frågeställning, men som jag sedan fick ta bort på grund av att jag inte hittade tillräckligt av det
i mina vetenskapliga texter. Att ändra frågeställningarna var inga svårigheter eftersom jag
kände att jag kunde läsa de vetenskapliga texterna med ett större flyt när det fanns svar till
mina frågeställningar, men ändock så upplevde jag det som att det nästan var som att börja
om från början när frågeställningarna ändrades. Jag funderar på om jag nästa gång först ska
börja med att ha syftet färdigt, sedan läsa de vetenskapliga tidsskrifterna och till slut formulera frågeställningar efter det som jag hittar.

6.2 Resultatdiskussion
Jag skrev tidigare i avsnittet “syfte med frågeställningar” att lärare bör undervisa utifrån den
lärandeteori som skulle kunna vara den bästa för att eleven ska utveckla sin förmåga i informationssökningen på Internet. Den första frågeställningen i Resultat rör fördelarna med informationssökning på Internet utifrån det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att
fördelarna är att processen utgår från elevens intresse, lärstil och förkunskaper. Dessa fördelar
kan kopplas till den andra delen, “övergripande mål och riktlinjer”, i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 där det bland annat står att ”utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet” (Skolverket, 2011, s. 13)
och att ”läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter
och tänkande” (Skolverket, 2011, s. 14).
Vidare under den första frågeställningen redovisas det att elever lär sig bäst med en varierad
undervisning. Under höstterminen 2011, i UVK-kursen Förskola, skola och lärarutbildningen, fick jag lära mig om inkludering. Genom inkludering i undervisningen ska läraren anpassa
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sig till de elever han/hon har genom att ta reda på var eleven befinner sig i sin utveckling.
Inkludering är därmed något som mitt resultat styrker, eftersom exkludering innebär att en
eller flera elever inte anses passa in i klassen på grund av att de kanske lär sig på ett annat sätt
och därmed flyttas till ett annat klassrum där en annan lärare undervisar. Detta kan i sin tur
leda till mindre variation i klassrumsundervisningen på grund av att elever som lär sig på
liknande sätt är placerade i samma klassrum.
Under den andra frågeställningen, som rör vad lärare bör tänka på när de undervisar elever i
informationssökning på Internet, tas det upp vid vilken ålder forskarna anser att eleverna bör
få undervisning i källkritik. Om det bör ske efter att eleven är mogen för det, som Piaget förespråkar, eller om det kan ske i alla åldrar enligt det sociokulturella perspektivet med hänsyn
till att eleven är i den zonen då han/hon är “…känslig för instruktion och förklaringar” (Säljö,
2010, s. 191). Den tredje frågeställningen tar upp på vilka olika sätt läraren kan undervisa
eleverna. Detta kan exempelvis vara genom samtal i klassen, att arbeta med källkritik kopplat
till elevernas uppsatsarbeten men även att eleverna får berätta och förklara vad de gör under
sin arbetsprocess. Något som är intressant att veta är vad läroböckernas lärarhandledarböcker i
årskurs 4-6 tar upp kring undervisningsmetoder och arbetssätt i källkritik, om de har någon
koppling till forskning eller endast är skrivna utifrån författarens erfarenhet och vems teori de
baserar sig på (Piaget, Vygotskij eller kanske någon annan). När detta är klart så skulle man
sedan kunna forska kring vad den undervisningen och teorin ger för resultat bland eleverna i
klassrummet. Detta funderar jag på att ta upp i mitt nästa examensarbete (C-uppsatsen) då vi
får, till skillnad från detta examensarbete (B-uppsatsen), göra en empirisk undersökning. I detta arbete har jag endast utgått ifrån en lärandeteori. I mitt resultat har jag tagit upp några
forskares studier där deras resultat tyder på att många lärare ansett att eleven endast tar till sig
undervisning i källkritik när eleven är mogen för det. Ännu längre fram i tiden, efter att jag
har jobbat några år som lärare, skulle det därför vara intressant för mig att få göra en empirisk
undersökning med en etnografisk forskningsansats för att veta om och när de kognitiva traditionerna (att undervisa efter mognad) kan kombineras med det sociokulturella perspektivet.
Mognadsfrågan tas nämligen även upp i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, s. 15) där det står att ”läraren ska svara för att alla elever
får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att
detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad”.
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I bakgrunden togs det upp vad Internet är för något, hur lärare och föräldrar känner kring
denna moderna teknik och varför det är viktigt att elever får undervisning i informationssökning på Internet. I resultatdelen kommer det fram att det kan vara svårt för elever att utöva
källkritik på Internet. Internet är rätt så nytt och kanske fortfarande lite främmande för många
människor och ändå en väldigt stor del av vår vardag. I inledningen till mitt arbete skrev jag
att endast två kursplaner i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
behandlade ämnet källkritik i årskurs 4-6, dock står det inte specifikt om var källorna måste
hämtas ifrån. Det enda som tas upp om datorn i den aktuella läroplanen är att eleven ska kunna “använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande
och lärande” (Skolverket, 2011, s. 14). Denna mening är tolkningsbar, är till exempel kunskapssökande detsamma som informationssökning? Betyder detta att vi måste använda oss av
all modern teknik som finns, exempelvis filmer, bilder, Internet, telefon, kamera och så vidare
eller är det acceptabelt att bara välja en eller två tekniker? På grund av att Internet fortfarande
är ganska främmande för oss, vill jag därför bidra med ny kunskap. Jag anser att det bör stå
med i kursplanen för svenska eller kursplanen för samhällsvetenskap att undervisning i
källkritik specifikt ska ske på Internet. Då får lärare eller skolor ingen möjlighet att välja bort
Internet, något som de har möjlighet att göra idag. Att skolor eller lärare har valt bort Internet
har jag själv fått erfara under mina tre verksamhetsförlagda utbildningar. Jag har nämligen
inget minne av att de tre lärarna (mina handledare) har pratat något om informationssökning
via Internet eller bibliotek. En pratade ytterst lite, några minuter, om hur man ska tänka när
man letar efter en bänkbok på biblioteket. Källkritik har jag inte heller något minne av att
lärarna undervisade i, varken källkritik på Internet eller i andra medier.
Med detta arbete vill jag bidra med en större förståelse för hur viktigt det är att, med rätt
metoder och tankesätt, undervisa elever i källkritik på Internet. I mitt arbete som lärare kommer jag att utgå från den modell som jag har arbetat fram under Resultat, vilken baserar sig på
den vetenskapliga grunden i den forskning jag har läst. Efter att ha jobbat några år med detta,
genom egen dokumentation och diskussion med kolleger om arbetssätt och resultat, kommer
jag att ha en beprövad erfarenhet. Efter den beprövade erfarenheten kanske min modell kommer att förändras och blir ännu bättre. Under tiden får jag undervisa utifrån den kunskapen jag
besitter samtidigt som jag lär mig mer med åren, för det är ju det som det sociokulturella perspektivet skulle vilja se av mig, att jag hela tiden lär mig i alla sociala sammanhang.
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Högskolan för lärande kommunikation
Examensarbete I, Grundlärare 4-6

Översikt över analyserad litteratur
Författare
Titel
Tidsskrift
Publikationsår
Land
Databas

Syfte

Design
Urval
Datainsamling

Resultat

Anbritt
Enochsson

”[H]ur det kan
vara möjligt även
för unga människor att utveckla
färdigheter i informationssökning på Internet,
och även ge exempel på hur
man som lärare
kan jobba för att
utveckla dessa
färdigheter.” (s.
9)

Design: Etnografisk studie. Fenomenografisk forskningsansats.

Hennes resultat har varit modellen
med de sex delarna där hon redogör
för hur lärare kan tänka didaktiskt
kring elevernas informationssökning
på Internet.

Internetsökningens didaktik
Forskningsrapport
2007
Sverige
Söktjänsten
Primo

Urval: ”Under åren 1998-2003
följde jag klasser i grundskolan på
olika sätt, från att vistas dagligen i
klassrummet till att komma vid
enstaka tillfällen och intervjua elever och ibland lärare. Totalt har
125 elever intervjuats, varav 56
intervjuats två gånger, hälften av
dessa följdes under flera år. Elevernas tillgång till datorer i klassrummet varierade från några få
datorer som delades av flera klasser till tillgång till datasalar där alla
kunde sitta vid varsin dator” (s. 38)

Hon ger även förslag på hur undervisningen i informationssökning och
källkritik kan gå till med utgångspunkt
i det sociokulturella perspektivet.

Datainsamling: Datorloggar,
lästester, intervjuer, observationer,
småprat, enkäter, genomgång av
dokument och elevers arbeten,
resultat från lästester. (s. 39)
Mikael Alexandersson,
Louise Limberg, Annika
LantzAndersson
och Mimmi
Kylemark
Textflytt
och
sökslump

”Den övergripande forskningsfrågan är ur detta
perspektiv: Hur
används skolbiblioteket som
kulturellt redskap
i skolans sociala
praktik?” (s. 25)

Urval: Vid de sju skolor som de
var på (det var allt från förskoleklass till gymnasiet) valdes en eller
flera klasser ut med hänsyn till att
de var aktiva i skolbiblioteket.
Sammantaget ingick 11 klasser
med totalt 272 elever och 15 lärare
samt 7 skolbibliotekarier. (s. 26-27)
Datainsamling: Deltagande observationer, fältanteckningar och
informella intervjuer = 86 skolbesök, 72 biblioteks- och klassrumsobservationer, 93 insamlade elevarbeten, 242 enkätsvar samt intervjuer med 22 anställda (bibliotekspersonal och lärare). (s. 27)

Forskningsrapport
2007
Sverige
Skolverkets
databas
Stefan Sved-

Design: Etnografisk studie. Fenomenografisk forskningsansats.

”Syftet med det

Design: Aktionsforsk-

Den delen av deras resultat som är
relevant för mitt arbete är när de beskriver vad lärare bör tänka på när de
undervisar/handleder elever i informationssökning. De utgår hela tiden
från det sociokulturella perspektivet.
Deras slutsats av denna forskning är
att ”informationssökning och självständig kunskapsutveckling kräver
starka stödstrukturer inkluderande
aktiv interaktion mellan elever och
pedagoger” (s. 14)

Det resultat som har varit relevant för

berg
Informationssök
ning med
datorstöd i
årskurs 9
Forskningsrapport

här beskrivna
projektet har varit
att undersöka om
och hur elever i
årskurs 9 kan
utveckla ett kritiskt och demokratiskt förhållningssätt.” (s. 15)

2009
Söktjänsten
Primo

En elev – en
dator
Doktorsavha
ndling
2013
Sverige
Söktjänsten
Primo

Louise Limberg och
Lena
Folkesson
Undervisning i
informationssök
ning
Forskningsrapport
2006
Sverige
Söktjänsten
Primo

Urval: ”Under vårterminen 2001
genomfördes ett IT-projekt med
21 elever från tre klasser i årskurs 9
på Bogårdsskolan i Varbergs
kommun.” (s. 3) Flertalet elever
visade sig ha god datorvana (i genomsnitt drygt 5 år). Deras erfarenhet av Internet var mindre (i
genomsnitt drygt 2 år). (s. 16)

mitt arbete är att en av hans slutsatser
visar att det behövs strukturerade och
ofta återkommande övningar och att
dessa övningar sätts in så tidigt som
möjligt i utbildningen. (s. 30)
Ett annat viktigt resultat för mitt arbete är att han anser att det goda studieresultatet hos eleverna kan bero på
att de har ett intresse för arbetet. (s.30)

Datainsamling: Observationer (i
form av löpande dagboksanteckningar), elevenkäter och kunskapsprov. (s. 16)

Sverige

Håkan
Fleischer

ning/handlingsinriktad forskning.

Han har fyra studier i avhandlingen. Den som var
aktuell för mitt
arbete var hans
tredje studie som
”syftar till att
beskriva hur eleverna förstår arbetsprocessen
och datorns roll
för tolkningen av
uppgiften i relation till en-till-en
vid genomförande av en specifik uppgift på
gymnasiet” (s. 5)

Design: Fenomenografisk forskningsansats

”Projektet syftar
till att utforska
kunskapsinnehåll
och metoder för
undervisning i
informationssökning” (s. 14)

Design: Fenomenografisk forskningsansats. Deras sista frågeställning (av totalt fyra) är aktionsforskning.

Urval: ”Data till studien inhämtades från en klass med nyligen anskaffade en-till-en datorer under
elevernas första termin på gymnasiet. Totalt deltog 20 ungdomar i
undersökningen, fördelade på sju
gruppers inlämningar.” Klassen
var från en skola i en större svensk
stad, med stor spridning på eleverna ur ett socioekonomiskt perspektiv. (s. 66)

Det resultat som har varit relevant för
mitt arbete är för det första en del av
hans diskussion om där han skriver
om hur läraren kan förändra sin pedagogiska praktik, för det andra en del
av hans resultat när det gäller hur eleverna uppfattar tillförlitligheten på
Internets hemsidor och i läroböcker.

Datainsamling: Analys av de
inlämnade redovisningarna (från år
2012), informell intervju med lärare, studium av kursplanen. (s. 67)

Urval: ”Projektet har genomförts i
samspel mellan forskare och praktiskt verksamma lärare och bibliotekarier vid tre skolor i
Västsverige. Avsikten var att följa
lärares och bibliotekariers arbete
med undervisning i informationssökning och deras inbördes samarbete i sådan undervisning under
fem terminer, vårterminen 2001 –
vårterminen 2003. Studien inriktades mot lärarnas och bibliotekariernas undervisning kopplad till
konkreta elevarbeten som genomfördes vid skolorna.” (s. 43)
”Urvalet av skolor har styrts av att
vi sökte sådana skolor som har
välfungerande bibliotek och där
samarbete mellan lärare och biblio-

Den delen av deras resultat som är
relevant för mitt arbete är variationsteorin de skriver om, elevernas mognadsfråga i förhållande till källkritik på
Internet och ett praktiskt exempel på
hur elever kan börja med att söka information

tekarier förekommer regelbundet
och är präglat av ömsesidigt förtroende mellan de olika yrkeskategorierna.” (s. 45)
13 lärare och 5 bibliotekarier i tre
skolor deltog. Huvudsakligen undervisade lärarna i klass 6 till sista
året på gymnasiet i humaniora och
samhällsvetenskap. (s. 8)
Datainsamling: Intervjuer,
gruppsamtal, seminarier och insamling av viss dokumentation
som lärares och bibliotekariers
planeringar, instruktioner till elever
samt elevers redovisningar av olika
upgifter.

Tomas
Kroksmark
Den
trådlösa
pedagogiken
Forskningsrapport:
Lärandets
stretchadhet
(kap. 2)
2013

”Syftet med
denna studie är
att bilda kunskap
om hur lärare
förändrar sin
undervisning och
hur elever förändrar sitt lärande
som en konsekvens av att arbeta i En-till-enmiljöer i skolan”
(s. 54)

Jag har tagit upp resultat som passar in
till mitt syfte och mina frågeställningar.
Läraren behöver inse att alla elever lär
sig på olika sätt och ska därmed variera sin undervisning (s. 67)

”Fokussamtalen, [är] den organisatoriska grunden till den datainsamlingsmetod som används här
och som sker i grupp.” (s. 8) Kvalitativa forskningsintervjuer (s. 14)
”Data har samlats in vid fem skolor i Sverige, fördelade på lika
många kommuner. Skolorna arbetar alla med persondatorer (laptoppar) och lärarna har fått utbildning via Apple Education Sweden.
[…] Intervjuerna är tematiskt upplagda med genomgående helt
öppna frågor. Tio fokusintervjuer
är genomförda med totalt 74 föroch grundskollärare. Intervjuerna
varade i tid sammanlagt 22 timmar.
[…] Urvalet av intervjuade personer präglas av transprofessionalitet, så att lärare och pedagoger
med olika verksamheter (ålder/ämne) har varit representerade. […] Resultatet är formulerat
som beskrivningskategorier, en
form av fenomenografisk narration.” (s. 57,)

Sverige
Söktjänsten
Primo

Malin Ek och
Tomas

Fenomenografisk forskningsansatsansats. Studie på två år. ”Huvudparten av de studier som redovisas här är genomförda på de tio
[Vittra]skolorna” (s. 8). Forskarna
fick vara med från starten då dessa
skolor valde att införa en dator per
elev och lärare.

”Studien syftar till
att utveckla kunskap om hur da-

Fenomenografisk forskningsansatsansats, studie på två år. ”Huvudparten av de studier som redo-

Jag har tagit upp resultat som passar in
till mitt syfte och mina frågeställning-

Kroksmark
Den
trådlösa
pedagogiken

torn påverkar
lärarnas målstyrda
arbete i skolan”
(s. 77)

Sverige
Söktjänsten
Primo

”Studien syftar till
att bilda kunskap
om hur lärare
uppfattar att Entill-en påverkar
elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen i skolan.” (s.107)

Forskningsrapport :
Resultaten i
en En-till-enskola (kap. 4)
Sverige
Söktjänsten
Primo

Den
trådlösa
pedagog-

Fenomenografisk forskningsansatsansats, studie på två år. ”Huvudparten av de studier som redovisas här är genomförda på de tio
[Vittra]skolorna” (s. 8). Forskarna
fick vara med från starten då dessa
skolor valde att införa en dator per
elev och lärare.
”Fokussamtalen, [är] den organisatoriska grunden till den datainsamlingsmetod som används här
och som sker i grupp.” (s. 8) Kvalitativa forskningsintervjuer (s. 14)

Jag har tagit upp resultat som passar in
till mitt syfte och mina frågeställningar.
”De [lärare] uppfattar att de har betydligt större möjligheter att individualisera och möta varje elev. […] Via datorn kan eleven göra sökningar för att
hitta ytterligare material, eller material
som presenteras på ett annat sätt,
inom de områden som de arbetar
inom.” (s. 125)

”Intervjuerna är genomförda individuellt och i grupp. Femton lärare
har intervjuats individuellt och
gruppinervjuerna är genomförda
vid ungefär lika många tillfällen.
Samtliga intervjuer är genomförda
på tio skolor och sammanlagt har
ca 120 lärare deltagit. […] De individuella intervjuerna omfattar i tid
mellan 30 och 40 minuter. Gruppintervjuerna to ca 60 minuter i
anspråk.” (s. 108)

2013

Moni Sohlberg och
Tomas
Kroksmark

Tack vare informationssökning på
Internet kan lärare ägna mer tid åt
handledning, individuella samtal och
diskussioner med eleven. (s. 94)

”Studien omfattar 21 lärare i fem
skolor som arbetat i En-till-en
miljöer i varierad omfattning i tid,
mellan 12 och 24 månader. […]
De [intervjuerna] är genomförda
individuellt och på varje enskild
lärares arbetsplats. Intervjuerna
omfattar mellan 25 och 45 minuter
och det transkriberade materialet
består av sammanlagt 357 sidor.”
(s. 80)

2013

Den
trådlösa
pedagogiken

ar.

”Fokussamtalen, [är] den organisatoriska grunden till den datainsamlingsmetod som används här
och som sker i grupp.” (s. 8) Kvalitativa forskningsintervjuer (s. 14)

Forskningsrapport: Entill-en och
målstyrningen i skolan
(kap. 3)

Lina
Kenthsdotter
Persson och
Tomas
Kroksmark

visas här är genomförda på de tio
[Vittra]skolorna” (s. 8). Forskarna
fick vara med från starten då dessa
skolor valde att införa en dator per
elev och lärare.

”Studien syftar till
att ge kunskap
om hur datorns
intåg i klassrummet påverkar
undervisningen
och därmed elevernas kunskaps-

Fenomenografisk forskningsansatsansats, studie på två år. ”Huvudparten av de studier som redovisas här är genomförda på de tio
[Vittra]skolorna” (s. 8). Forskarna
fick vara med från starten då dessa
skolor valde att införa en dator per
elev och lärare.

Jag har tagit upp resultat som passar in
till mitt syfte och mina frågeställningar.
Den formativa reflektionen med dess
viktiga komponenter: distans, dialog,
återkoppling och självmedvetande. (s.
151, kap. 5) Att eleverna söker information via Internet gynnar de sva-

iken
Forskningsrapport: Undervisningen
i En-till-enskolor (kap.
5)
2013
Sverige
Söktjänsten
Primo

utveckling och
lärande.” (s. 135)

”Fokussamtalen, [är] den organisatoriska grunden till den datainsamlingsmetod som används här
och som sker i grupp.” (s. 8) Kvalitativa forskningsintervjuer (s. 14)
”Studien omfattar 21 lärare i fem
skolor som arbetat i En-till-en
miljöer i varierad omfattning i tid,
mellan 12 och 24 månader. […]
De [intervjuerna] är genomförda
individuellt och på varje enskild
lärares arbetsplats. Intervjuerna
omfattar mellan 25 och 45 minuter
och det transkriberade materialet
består av sammanlagt 357 sidor.”
(s. 137)

gare eleverna genom att datorn som
verktyg för lärande organiserar och
motiverar till lärande (s. 152)

