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Sammanfattning 

Källkritik är ett centralt inslag i många ämnen, inte minst i samhällskunskapen. Syftet med denna 

uppsats var att undersöka svenska elevers olika förhållningssätt till källkritik i gymnasiearbeten 

inom samhällsvetenskapsprogrammet. De metoder som har använts är kvantitativ innehållsanalys 

och kvalitativ innehållsanalys med en fenomenografisk ansats. Materialet som har analyserats består 

av 27 gymnasiearbeten från fyra olika skolor, skrivna av elever på samhällsvetenskapsprogrammet 

under åren 2017–2022.  Resultatet visade att eleverna använde sig av många olika källtyper i sina 

gymnasiearbeten, men att majoriteten av dessa var digitala. Det visade även att eleverna förde en 

mängd olika resonemang för att motivera sina val av källor. Vissa av dessa gick i linje med en 

traditionell källkritik, andra en mer utvidgad källkritik och en del fördes utifrån personliga 

upplevelser. Resultatet visade även att det gick att urskilja olika uppfattningar gällande källkritik 

utifrån elevernas resonemang. Dessa uppfattningar handlade bland annat om källkritikens värde, 

innehåll och praktik. Sammanfattningsvis visade studien på en stor variation i elevernas källkritiska 

förhållningssätt, vad gäller de källtyper som använts, elevernas källkritiska resonemang samt de 

olika uppfattningar som gått att urskilja.  
 
Nyckelord: Källkritik, gymnasiearbete, samhällsvetenskapsprogrammet, fenomenografi, 
samhällskunskapsdidaktik 
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1. Inledning 

Idag tar de allra flesta svenska ungdomar del av information och nyheter via internet.  

Mediebarometern (2022) visar i sin undersökning att ungdomar i åldern 15–24 år tar del av nyheter 

via plattformar på sociala medier som Instagram, Facebook och Youtube – företag som har kommit 

att ta över de traditionella nyhetsmediernas roll alltmer (s. 98). Att information och nyheter har 

blivit mer lättillgängligt i och med de nya mediernas inträde har sina fördelar, men likt att månen 

har en ljus sida råder även en mörk. Forskning har påvisat att i och med den förskjutning som skett 

från traditionella medier till dagens digitala medier har även desinformation och falska nyheter 

kommit att öka (Wineburg & McGrew, 2017, s. 44–46).  

Att medborgare lär sig att vara källkritiska är en viktig pusselbit i ett fungerande samhälle. Som 

Thurén och Werner (2019) skriver: ”Att resonera källkritiskt och kunna omsätta källkritiken i 

praktiken i vardagen måste numera betraktas som en del av en grundläggande allmänbildning” (s. 

11). Forskning visar dock att elever brister i sin källkritiska förmåga, vilket har skapat en oro då 

bristande digital källkritik kan ge stora negativa konsekvenser för demokratiska samhällen och 

länder (McGrew 2019). Tidigare studier visar emellertid att undervisningsinsatser kan motverka 

dessa brister. På så vis kan lärare komma att spela en ledande roll i utvecklingen mot ett samhälle 

där medborgare eftertänksamt navigerar och värderar digitala källor (s. 9).  

Källkritik är en central del i stora delar av undervisningen i gymnasiet, i synnerhet i 

samhällskunskapen, och syftar på bedömningen av källors trovärdighet och användbarhet. 

Begreppet definieras som förmågan att kunna tolka, granska och värdera information från olika 

källor (Skolforskningsinstitutet 2020, s. 44). Det enorma informationsutbud som digitaliseringen 

har inneburit ställer högre krav på ett kritiskt förhållningssätt, vilket ger konsekvenser för 

samhällskunskapsundervisningen (Johansson, 2021, s. 1). För att kunna utveckla god källkritisk 

förmåga behöver elever få öva på att söka, analysera och värdera information från olika källor.  

Eftersom elever ska få visa vilka förmågor de besitter vad gäller att skriva en vetenskaplig text 

och att förhålla sig kritiskt skriver de allra flesta ett slutarbete, så kallat gymnasiearbete, vilket ingår 

som en del i de högskoleförberedande programmens examensmål. I ett nytt förslag för 

examensmålen står det att: ”Gymnasiearbetet ska visa att eleven har förmåga att värdera och dra 

slutsatser av resultaten samt kritiskt värdera valet av källor” (Skolverket, 2022, s. 2). Det är med 

andra ord det arbete som ska visa vad eleverna har lärt sig under sina tre år på programmet, vad 

gäller bland annat källkritik. Emellertid visar en undersökning från Skolinspektionen (2015) att 

elevers gymnasiearbeten innehåller brister vad gäller den källkritiska förmågan (s. 23). Studien 

konstaterar att det krävs ett krafttag från skolan för att motverka detta.  

Mycket av den tidigare forskningen på området undersöker elevernas källkritiska förmågor. I 

denna studie vill vi istället undersöka elevers källkritiska resonemang och urskilja uppfattningar om 

källkritik för att få en vidare förståelse för deras källkritiska förhållningssätt. Detta vill vi göra 

genom att studera gymnasiearbetet som enskilt material, eftersom det finns få studier som studerar 

just källkritik inom ramen för gymnasiearbeten (Calissendorff & Ståhle, 2021).  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka svenska elevers olika förhållningssätt till källkritik i 

gymnasiearbeten inom samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

Forskningsfrågor: 

1. Vilka typer av källor använder eleverna sig av i gymnasiearbeten inom 
samhällsvetenskapsprogrammet?    

2. Vilka argument för eleverna i sina gymnasiearbeten för att motivera källornas trovärdighet 
och användbarhet? 

3. Vilka olika uppfattningar av källkritik går att urskilja i elevernas resonemang? 
 

När vi talar om elevernas källkritiska förhållningssätt avser vi elevernas val av källor, källkritiska 

resonemang och uppfattningar av källkritik. Samtliga forskningsfrågor syftar därmed till att ge en 

bild av elevernas källkritiska förhållningssätt. Den första forskningsfrågan är till för att få en djupare 

förståelse av elevernas källkritiska argument, genom att synliggöra vilka typer av källor eleverna 

resonerar kring. Den andra forskningsfrågan syftar både till att undersöka elevernas källkritiska 

resonemang, men även till att lägga en grund för den tredje forskningsfrågan som undersöker vilka 

olika uppfattningar som går att urskilja i elevernas resonemang.  
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt redogör vi för innebörden av centrala begrepp som kritiskt tänkande och källkritik, 

för att sedan ta upp det kritiska tänkandets och källkritikens plats i gymnasieskolans styrdokument. 

Därefter beskriver vi gymnasiearbetet och dess funktion inom den svenska gymnasieskolan. 

Avslutningsvis presenterar vi Skolinspektionens (2015) rapport om att svenska gymnasieelever 

brister i sin källkritiska förmåga i relation till högskolans förväntningar.   

3.1 Definiering av kritiskt tänkande och källkritik   

3.1.1 Kritiskt tänkande  

Kritiskt tänkande är ett brett begrepp som innefattar ett flertal olika förmågor, däribland källkritisk 

förmåga (Skolforskningsinstitutet, 2020, s. 44). Begreppet syftar även till analytisk förmåga, 

självreflekterande förmåga och argumentationsförmåga. Analytisk förmåga betyder att eleverna ska 

kunna uppfatta och förklara olika perspektiv, konsekvenser och samband, samt kunna dra slutsatser 

utifrån egna granskningar. De ska också kunna göra jämförelser och dra kopplingar mellan olika 

källor, samt mellan olika perspektiv och resonemang (s. 44).  En självreflekterande förmåga innebär 

att kunna uppfatta och ifrågasätta sina egna resonemang och argument, samt synliggöra vilka 

tankegångar som har lett fram till slutsatserna, för att på så vis kunna ompröva och utveckla dem. 

(s. 45). Argumentationsförmåga handlar om att kunna föra resonemang om olika samhällsfrågor 

med hjälp av information, analys och argument (s. 46).  

Det finns även andra definitioner av kritiskt tänkande, men ovanstående är en utbredd definition 

och används bland annat i Skolforskningsinstitutets systematiska översikt Kritiskt tänkande och 

källkritik (2020) som behandlar studier om källkritiskt förhållningssätt i samhällskunskapsämnet.   

3.1.2 Källkritik  

I denna uppsats ligger fokus på elevers källkritiska förhållningssätt. Det finns olika sätt att definiera 

källkritik. Ett är att utgå från kriterier som kan användas vid bedömningen av källors trovärdighet 

och användbarhet. Thurén och Werner (2019) beskriver fyra kriterier för källkritik: äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet (s. 12). Äkthet handlar om huruvida källan är det den 

utger sig för att vara, och att den inte är förfalskad. Tidssamband berör hur lång tid det har gått 

mellan händelsens inträffande och beskrivningen av händelsen. Ju längre tid det har gått, desto 

större anledning finns det att ifrågasätta beskrivningen. Oberoende innebär att källan kan stå för 

sig själv, och inte bara refererar eller bygger på en annan källa. Källan ska inte heller ha varit utsatt 

för någon form av tvång eller påtryckning. Tendensfrihet innebär att personerna bakom källan inte 

ska ha något personligt, ekonomiskt eller politiskt intresse av att förvränga eller förfalska 

informationen.  
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Källkritik kan också beskrivas utifrån olika förmågor. Skolforskningsinstitutet (2020) definierar 

källkritik som förmågan att kunna tolka, granska och värdera information från olika källor, vilket 

tillsammans utgör bedömningen av källors trovärdighet och användbarhet (s. 44).  

Definitionerna av de källkritiska kriterierna och av den källkritiska förmågan är till för att tydliggöra 

studien och är något vi kommer att återkomma till vid presentationen av resultatet. Eftersom 

eleverna har tillgång till digitala källor finns det fler bedömningsgrunder utöver den traditionella 

källkritiken att förhålla sig till, vilket kommer att beskrivas i nästkommande del.  

3.1.3 Källtillit och utvidgad källkritik  

Ytterligare aspekter som är centrala för elevers källkritiska förmåga är källtillit och utvidgad 

källkritik (Johansson, 2021). Källtillit beskrivs som förmågan att “förstå relationen mellan källan 

och den fråga som undersöks, eftersom källor bara kan besvara vissa frågor oavsett hur trovärdiga 

de är” (s. 5).  På så vis skiljer sig källtillit från äkthetskriteriet. Äkthet fokuserar endast på huruvida 

en källa är tillförlitlig eller inte i sig själv, medan källtillit dessutom värderar källan utifrån den 

aktuella frågan eller sammanhanget (s. 4–5). Johansson skriver att elever sällan fokuserar på det 

sistnämnda, utan oftare ägnar sig åt att kategorisera källan per se som tillförlitlig eller otillförlitlig.  

Utvidgad källkritik är en utveckling av den traditionella källkritiken. Johansson (2021) lyfter de 

traditionella källkritiska kriterierna äkthet, närhet, beroende och tendens och menar att dessa inte 

räcker till för att granska digitala källor (s. 6). Han förespråkar därför en utvidgad källkritik som 

inkluderar tre inledande frågor: 1. Vem står bakom källan? 2. Vilka belägg finns för påståendena i källan? 

3. Vad säger andra källor? Genom att applicera dessa frågor på digitala källor är det enklare att 

upptäcka om avsändaren har en dold agenda. Frågorna effektiviserar tolkningen och värderingen 

av en källa. Även dessa aspekter kommer att lyftas i resultatet, samt i diskussionen.    

3.2 Kritiskt tänkande och källkritik i styrdokumenten  

I styrdokumenten påvisar Skolverket vid ett flertal tillfällen vikten av elevers kritiska tänkande och 

källkritiska förmåga genom att nämna dessas relevans. Skolans uppdrag att lära eleverna kritiskt 

tänkande och källkritik framkommer bland annat under samhällskunskapens övergripande syfte:     

 

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt 

förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar 

förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga 

att dra slutsatser utifrån informationen. (Skolverket 2011) 

 

Vidare står det i syftesbeskrivningen att “Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla följande: […] Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information 

från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.” (Skolverket 2011). Även i de 

centrala innehållen för såväl samhällskunskap 1b som 2b lyfts vikten av att elever kan tänka kritiskt 
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och förhålla sig till sina valda källor. Enligt de centrala innehållen för Samhällskunskap 1b ska 

undervisningen innehålla: “Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta 

information från källor i digital och annan form” (Skolverket 2011), och “Källkritisk granskning, 

tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet 

med komplexa samhällsfrågor […]” (Skolverket 2011) för Samhällskunskap 2. 

Styrdokumenten för samhällskunskapsämnena lyfter därmed källkritik återkommande gånger, 

vilket antyder att källkritik är en viktig komponent i samhällskunskapsundervisningen. Vi anser det 

därmed relevant att undersöka hur elever inom samhällsprogrammets förhåller sig till källkritik 

genom att analysera deras färdiga gymnasiearbeten. Detta eftersom det finns begränsat med tidigare 

forskning på området som studerar gymnasiearbeten som enskilt material. 

3.3 Gymnasiearbetet  

År 2011 kom den svenska gymnasieskolan att reformeras om till Gy11. Det var i och med denna 

reform som gymnasiearbetet infördes, och som därmed bytte ut den tidigare kursen 

“projektarbete” för högskoleförberedande linjer. Målet med gymnasiearbetet är att eleven ska 

formulera och besvara en frågeställning samt utvärdera denna, med en genomförbar metod, god 

planering och inom ramen för den tid som finns tillgänglig (Skolinspektionen, 2015, s. 26). Arbetet, 

som omfattar 100 poäng, måste utgå från de kursmål och centrala kunskapskraven som finns inom 

varje enskilt högskoleförberedande program (s. 20).  

Skolverket skriver i sin text Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen (2012) följande: 

“Gymnasiearbetet ska vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier” (s. 1). Därför 

placeras vanligtvis gymnasiearbetet allra sist i en gymnasieutbildning. Eftersom Skolverket 

formulerar gymnasiearbetet som ett kvitto på utbildningen ska det syfta till att ge en 

helhetsbedömning av vad den enskilda eleven lärt sig under de tre åren i sin utbildning. Något som 

blir tydligt i och med att arbetet ska kopplas till varje enskilt programs examensmål. 

Eleven ska få möjlighet att öva på flera olika förmågor under sina tre gymnasieår (Skolverket, 

2012, s. 1). Utöver förmågor som att klara av problemlösning och att genomföra och utvärdera 

arbeten ska eleverna även utveckla källkritiska förmågor, det vill säga att förhålla sig kritiskt och 

självständigt till de olika källor som eleverna använder sig av.  I Skolverkets text står det att eleven 

i det färdiga gymnasiearbetet ska visa på “kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer 

deras relevans och trovärdighet” (s. 7) samt visa på “förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig 

självständig till valda källor” (s. 8).  

Syftet med detta är att göra varje enskild elev redo för de högre studierna när gymnasiet är 

avklarat. I gymnasiearbetet ska de därför kunna visa på att dessa förmågor är något som de klarar 

av att behärska.     
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3.4 Gymnasieelevers brist i källkritisk förmåga  

Om gymnasieelevers godkända betyg faktiskt är ett svar på hur pass förberedda de är för vidare 

studier är en fråga som har engagerat många forskare, exempelvis Svärdemo Åberg et al. (2018) (se 

4. Forskningsöversikt). I en rapport från Skolinspektionen (2015) Alla redo för högskolan? En 

granskning av gymnasiearbetets rapporter och genomförande 2014 undersöktes om elever, trots godkända 

betyg, faktiskt uppnådde högskolornas förväntning på vad de skulle ha lärt sig. Var ett godkänt 

betyg på gymnasiearbetet verkligen ett kvitto på att de var förberedda för högre studier?  I ett försök 

att besvara detta undersökte de frågan från ett mottagarperspektiv, det vill säga utifrån de högre 

studiernas institutioner (s. 27).  

Totalt granskades 484 gymnasiearbeten, skrivna av elever som tog studenten våren 2014 från 

ekonomi- eller naturvetenskapsprogrammet (Skolinspektionen, 2015, s. 34). De högskolelärare som 

var med och utformade och genomförde bedömningarna kom fram till att det totalt fanns tio 

punkter på brister som vanligtvis förekom i gymnasieelevernas arbeten, varav fyra berörde elevers 

hantering av källor:   

 

• att analysen och slutsatserna helt eller delvis saknar stöd i det material som presenteras,    

• att de källor som används inte värderas,    

• att genomförandet av gymnasiearbetet och resultaten inte värderas,    

• att texten saknar struktur och källhänvisningar, samt att språket uppvisar påtagliga och genomgående 

svagheter. (Skolverket, 2015, s. 4)    

 

Högskolelärarna konstaterade att hanteringen kring källkritik och den källkritiska värderingen 

antingen var bristfällig eller saknades helt i elevernas arbeten, och därmed brast utifrån högskolans 

förväntningar (Skolinspektionen, 2015, s. 23). Utifrån studiens resultat menar Skolinspektionen att 

skolan behöver lägga ned ett större jobb på att få elever att “utveckla självständighet och kritisk 

värderingsförmåga och i att arbeta på ett vetenskapsliknande sätt under hela gymnasieutbildningen” 

(s. 23). Studien gjordes för snart 10 år sedan och behandlar natur- och ekonomistudenters arbeten. 

Vår studie syftar till att undersöka gymnasiearbeten inom samhällsprogrammet, med fokus på ett 

mer begränsat urval för att djupare kunna undersöka elevernas arbeten. 

Mot bakgrund av detta finner vi en relevans i att vidare undersöka elevers källkritiska 

förhållningssätt i gymnasiearbetet. Eftersom gymnasiearbetet syftar till att testa förmågor som 

eleverna ska ha lärt sig under sin gymnasietid borde elevernas källkritiska resonemang och 

uppfattningar i arbetet säga något om vad de tagit med sig från källkritiksundervisningen under sin 

gymnasietid.    

Att elever bland annat påvisas brista i källkritik och att skolan måste ta ett större krafttag för att 

utveckla den källkritiska förmågan hos unga är något som vidare kommer att beröras i nästa kapitel, 

“4. Forskningsöversikt”.    
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4. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt berör vi först forskning om ungas källhantering och källkritiska förmåga generellt, 

med såväl internationell som nationell forskning, för att senare snäva in till forskning om kritiskt 

tänkande och källkritik i undervisningsmiljö i Sverige och utomlands. Slutligen berör vi svensk 

forskning om gymnasiearbeten och mer specifikt källkritik i gymnasiearbeten.   

4.1 Ungas källhantering och källkritik  

Att människor i alla åldrar har svårt att navigera sig i det informationsflöde som de möter såväl 

online som offline är något som forskare har visat på i ett flertal studier. Forskning (exempelvis 

Hargittai et al., 2010) har även visat att den kunskap som behövs för att kritiskt bedöma 

trovärdigheten i källor saknas hos många unga (s. 470).   

Sociologen Ezster Hargittai och kollegor vill i sin studie Trust Online: Young Adults’ Evaluation of 

Web Content (2010) studera ungdomars trovärdighetsbedömning av källor. Utöver att endast studera 

elevers källkritiska bedömning studerar de även hur eleverna kom fram till valet av källor (s. 470). 

Forskningen utgår inte från att bedöma källornas relevans, utan fokuserar på ungdomarnas 

uppfattning om trovärdigheten (s. 471).  Materialet består av enkätsvar, observationer och 

intervjuer med amerikanska universitetsstudenter (s. 473).   

Resultatet visar på att de deltagande studenterna har varierande kunskaper vad gäller internet 

och informationssökning på internet (Hargittai et al., 2010, s. 485). Många av studenterna förlitar 

sig i stor utsträckning på sökmotorer och klickar oftast in på den första sökträffen som kommer 

upp utan att förstå att det kan vara en köpt plats (s. 479), med Google som den vanligaste 

sökmotorn (s. 480). Utöver detta spelar även varumärken en stor roll, då eleverna vanligtvis 

använder sig av varumärken som de känner igen från till exempel källor offline eller källor som de 

har erfarenhet av (s. 486). Samtidigt använder de sig nästan aldrig av hemsidor från 

utbildningsväsendet (s. 481). Vidare visar sig elevernas kunskapsskillnader i att cirka hälften av 

studenterna inte granskar sina källors information genom att kontrollera mot andra källor, medan 

cirka hälften gör detta (s. 485).  

Studien i sin helhet visar därmed på att det finns stor variation i elevers förmåga till att söka 

källor online och att avgöra källors trovärdighet (Hargittai et al., 2010, s. 487). Resultatet visar 

även att ungdomarna vid flera tillfällen inte använder sig av de mest relevanta tillvägagångssätten 

för att kunna avgöra trovärdigheten i de källor som finns online, exempelvis genom att helt eller 

delvis förlita sig på sökmotorers val av källor.  

Hargittais studie publicerades år 2010, vilket kan anses föråldrat, men även senare forskning 

visar på liknande resultat vad gäller unga människors brist på att avgöra källors trovärdighet. En 

sådan studie gjord i svensk kontext är Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news 

credibility av didaktikprofessorn Thomas Nygren & psykologiforskaren Mona Guath (2019). Syftet 

är att undersöka svenska tonåringars förmågor att bedöma trovärdigheten av nyheter online (s.23), 
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för att vidare kunna föreslå utbildningsåtgärder i syfte att utveckla dessa förmågor (s. 26). För att 

ta reda på elevernas förmågor testades de i att avgöra nyheters trovärdighet, partiskhet och falskhet.  

Totalt deltog 448 elever mellan 16–19 år, där hälften studerade på samhällsvetenskapsprogrammet. 

En enkät för att ta reda på elevernas inställning till och självuppskattning av källkritik användes, 

tillsammans med ett testobjekt för att testa deras förmågor.   

Resultatet visar att många av de deltagande ungdomarna har högt självförtroende när det gäller 

att granska nyheter online (Nygren & Guath, 2019, s. 28). Trots det höga självförtroendet är det 

många som har svårt att bedöma trovärdigheten i testobjekten. Totalt har mer än hälften fel på 

testobjekten (s. 31), och 88% kan inte separera nyheter från reklam (s. 28). Många har även svårt 

att skilja på partisk, trovärdig eller falsk information. Resultatet visar även att ju högre 

självförtroende en elev hade, desto sämre presterade denne i testet. Detta visar att en 

självuppskattningsenkät för att fånga in elevers förmåga till självkritisk granskning inte är att lita på. 

Slutligen visar även resultatet på liknande resultat som tidigare studier (se Hargittais et al., 2010 

ovan) vad gäller det kunskaps- och färdighetsgap som finns mellan eleverna, där vissa besitter 

förmågan att avgöra en källas trovärdighet, medan andra saknar denna förmåga (s. 32).  

Dessa studier har berört elever informationssökning och källhantering i allmänhet. Vidare 

kommer några studier som berör källkritik och kritiskt tänkande i undervisningen att redovisas.  

4.2 Kritiskt tänkande och källkritik i undervisningen  

När det kommer till forskning kring kritiskt tänkande i klassrummet finns det ett antal svenska 

studier inom detta område. Generellt fokuserar denna forskning på kritiskt tänkande, och inte på 

källkritik specifikt.  Ett exempel på detta är Simon Hjorts avhandling från 2014 Kritiskt tänkande i 

klassrummet : En studie av didaktiska val och manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskaps- och 

filosofiundervisning. Intervjuer med lärare, deltagandeobservationer och granskning av skriftligt 

material från två klasser ligger till grund för materialet (s. 38). Hjort har ett antropologiskt synsätt 

på didaktik. Detta synsätt handlar om själva undervisningspraktiken i sig, och inte hur en 

undervisning bör gå till (s. 103), i syfte att beskriva och analysera undervisningen i samhällskunskap- 

och filosofi i gymnasiet med fokus på just kritiskt tänkande (s.12). Det kritiska tänkandet 

utforskades utifrån ett konkret undervisningssammanhang. Fokus riktades därmed på vad lärarna 

ansåg att eleverna skulle kunna vad gäller kritiskt tänkande, samt hur det kritiska tänkandet kom till 

uttryck i klassrummen (s. 33).  

Resultatet visar bland annat att tre viktiga komponenter i det kritiska tänkandet är färdigheter, 

kunskap och (rätt) attityd hos eleverna (Hjort, 2014, s. 104). Det visar även att båda lärarna tycker 

att underbyggda ställningstaganden är avgörande för kritiskt tänkande, och är något som eleverna 

behöver öva på ytterligare för att de ska kunna stärka det kritiska tänket (s. 105). Vidare visar 

resultatet på att kritiskt tänkande i klassrummet tar plats i de diskussioner som uppstår mellan såväl 

lärare och elev som mellan elev och elev (s. 107). Detta kommer till uttryck först när ett engagemang 

finns hos eleverna och när det är en bra gruppdynamik (s. 108). 
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Hjort (2014) konstaterar att resultaten tillsammans visar på en ”komplexitet där flera olika aspekter 

blir betydelsefulla för förståelsen av det kritiska tänkande som manifesteras” (s. 109). Han menar 

att detta ger en annan bild av kritiskt tänkande än vad som tidigare har visats i den dominerande 

forskningen, där fokus för kritiskt tänkande istället handlat om ”individuella färdigheter och 

rationell slutledning” (s. 109).   

Elevers kritiska tänkande behandlas även i didaktikforskaren Malin Tvärånas avhandling Kritiskt 

omdöme i samhällskunskap: Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor 

(2019). Resultaten visar bland annat att diskussioner i samhällskunskapsundervisningen ofta 

inkluderar en normativ dimension, där resonerande i olika frågor innefattar ett personligt tyckande 

(s. 102). För att elever inte ska fastna i resonemang baserade på endast personliga erfarenheter 

behöver de träna upp sitt kritiska tänkande genom praktisk övning, menar Tväråna (s. 109–113). 

Undervisning kan lära elever att kritiskt granska och värdera olika samhällsfrågor, ta ställning 

utifrån belägg och argument, och på så vis förbereda dem för ett aktivt medborgerligt deltagande.  

Som ovan visat finns det flera svenska studier gällande kritiskt tänkande i undervisning. 

Majoriteten av dessa har ett vidare perspektiv som inkluderar fler förmågor än endast den 

källkritiska. Det finns dock ett antal amerikanska studier som enbart fokuserar på källkritik i 

undervisningen. I Learning to evaluate: An intervention in civic online reasoning undersöker Sarah McGrew 

(2019) hur elevers förmåga att granska och värdera samhällsinformation på internet kan förbättras 

genom undervisning (s. 1). McGrew motiverar undersökningen med att tidigare forskning visat att 

många elever har svårt att granska och värdera digital information, samt har missuppfattningar om 

hur effektiv källkritik bör gå till. Hon konstaterar att undervisningen kring källkritik inte har hängt 

med i utvecklingen av digitala mediers framväxt.  

Studien genomfördes i två gymnasieklasser i USA (McGrew, 2019, s. 4). Under åtta 

historielektioner, med inslag av samhällskunskap, fick eleverna lära sig strategier som används av 

professionella faktagranskare. Dessa strategier handlade främst om att utgå från tre grundläggande 

frågor (samma frågor som lyftes i avsnitt 3.1.3 angående utvidgad källkritik): 1. Vem står bakom 

informationen? 2. Vilka belägg finns? 3. Vad säger andra källor? (s. 3).   

För att undersöka vem som stod bakom informationen fick eleverna lära sig om lateralt läsande 

(McGrew, 2019, s. 3). Det innebär att söka information om till exempel författaren eller 

organisationen på andra sidor, utanför själva hemsidan. Genom att ta reda på vad nyhetskällor eller 

Wikipedia skriver om författaren kan eleverna få en tydligare bild om det eventuellt finns någon 

dold agenda bakom informationen. De fick också träna på att analysera de belägg som framfördes, 

samt undersöka större delar av sökresultatet istället för att endast använda de källor som placerats 

först av sökmotorn. 

Resultatet visar på en signifikant förbättring vad gäller flertalet förmågor, såsom att använda sig 

av lateral läsning, värdera trovärdighet och granska påståenden (McGrew, 2019, s. 7). Andelen som 

brydde sig om att undersöka källan bakom informationen gick från 40% till 90%. De flesta gjorde 

detta genom att försöka läsa lateralt, även om majoriteten av försöken inte klassades som 
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framgångsrika. En stor del av eleverna gick även från att acceptera problematiska bevis till att 

kritisera dem. En tydlig förbättring syntes även på förmågan att välja pålitliga källor, samt för att 

argumentera för varför de ansågs pålitliga. 75% av eleverna i förtestet angav antingen inga argument 

alls, eller argument som fokuserade på irrelevanta aspekter, till exempel publiceringsdatum eller 

hemsidans utseende. I eftertestet var det hela 71% som avgav relevanta argument till varför de 

ansåg källan vara pålitlig.  

McGrew utförde tillsammans med Virginia Byrne en uppföljande studie: Who is behind this? 

Preparing high school students to evaluate online content (2020), där antalet deltagande lärare och elever 

utökades betydligt. Studien hade ett liknande upplägg som den tidigare, och utgick även denna från 

samma tre grundläggande frågor (s. 460). Övningstillfällena bestod av sex samhällskunskaps-

lektioner, där varje fråga tillägnades två lektionstillfällen (s. 462).   

Även denna studies för- och eftertester visar på signifikanta ökningar av elevernas användning 

av flera strategier (McGrew & Byrne, 2020 s. 464). En betydligt högre andel av eleverna ifrågasatte 

källans tillförlitlighet beroende på författarens position, och resonerande kring hur eventuell reklam 

kan bidra till en intressekonflikt kring ämnet i artikeln. Färre elever använde sig av irrelevanta 

metoder, såsom personliga upplevelser, för att värdera källans trovärdighet.  Det var också fler 

elever som använde sig av relevanta strategier för att undersöka hemsidan bakom informationen 

(s. 466). Andelen elever som genomförde en lyckosam lateral läsning gick från 0% till 5%, medan 

andelen elever som försökte läsa lateralt men inte lyckades hitta relevant information gick från 1% 

till 18%. Detta visar visserligen på en positiv förändring, men även på ett stort behov av mer stöd 

för att fler elever ska utveckla sin laterala läsning. Både denna och föregående studie antyder alltså 

att insatser i undervisningen kan förbättra elevers källkritik på internet.  

McGrew och Byrne (2020) menar att det finns ett stort behov av fler studier på 

undervisningsmetoder som kan utveckla elevers källkritiska förmågor på internet (s. 471). Många 

elever har svårt för att värdera källor på ett effektivt och relevant sätt, men med hjälp av forskning 

kan vi ta reda på hur vi kan hjälpa elever att utveckla källkritiska strategier.  

4.3 Forskning om gymnasiearbeten  

Tidigare forskning kring gymnasiearbeten har gjorts inom bland annat ramen för historieämnet. En 

sådan studie är History in the Service of Mankind : International Guidelines and History Education in Upper 

Secondary Schools in Sweden, 1927–2002 av Nygren (2011). I studien undersöks elevers projektarbeten 

(motsvarande dagens gymnasiearbete) i historia under vissa utvalda årtal mellan 1931–2002, skrivna 

av studenter inom humaniora-, samhällsvetenskap- eller naturvetenskapsprogrammet (s. 21).  

Resultatet visar bland annat att elever använder sig i störst utsträckning av sekundärkällor 

(Nygren, 2011, s. 54). Dock används även primärkällor i form av bland annat intervjuer i syfte att 

kritiskt beskriva, och närmare analysera de historiska fenomenen.   

Clissendorff och Ståhle (2021) har i sin studie Gymnasielärares uppfattningar av kvalitet i 

gymnasiearbetet som syfte att beskriva och förstå handledande lärares uppfattningar av kvaliteten i 
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gymnasiearbetet på samhällsvetenskapsprogrammet (s. 52). I studien konstaterar de att även om 

det finns mycket forskning som berör gymnasieelevers kritiska förhållningssätt överlag i 

undervisningen, finns det inte speciellt mycket forskning kopplat direkt till kritiskt förhållningssätt 

i gymnasiearbeten (s. 54). Vi ska inom ramen för detta arbete, i viss mån, försöka ta oss an detta.  

En studie som dock (delvis) har forskat i det är Svärdemo Åberg et al. (2018) i Förberedd för 

högskolestudier? En studie av hur ”vetenskapligt grundat arbetssätt” tar skriftspråklig form i svenska 

gymnasiearbeten inom samhällsvetenskapsprogrammet. Efter textanalyser av 54 gymnasiearbeten (s. 12) 

visar resultatet bland annat att eleverna brister i sin förmåga att på ett kritiskt sätt förhålla sig till 

sina valda källor (s. 20), trots att eleverna argumenterar för att trovärdighet är en viktig egenskap 

hos valda källor. Granskningen av gymnasiearbetena visar på att eleverna främst hämtar sin 

information från media och olika hemsidor, eftersom det är den enklaste vägen att nå information 

(s. 16). Endast 3% av källorna kommer från studentuppsatser och vetenskapliga artiklar (s. 18). 

Svärdemo Åberg et al. skriver: ”Att gymnasiearbetena i hög grad vilar på information hämtade från 

media, och olika hemsidor, och att dessa uppfattas som trovärdiga, utifrån en vardaglig 

argumentation, kan ses som gymnasiearbetenas största brist” (s. 20).  

Deras studie syftar till att undersöka hur ett vetenskapligt grundat arbetssätt tar sig uttryck i 

studenternas gymnasiearbeten (Svärdemo Åberg et al., 2018, s. 8). Den har därmed ett bredare 

perspektiv än vår undersökning, då fler förmågor än endast den källkritiska behandlas inom ramen 

för deras studie. 

4.4 Slutord  

Forskningsöversikten som vi har beskrivit ovan består av såväl internationell som svensk forskning, 

där samtliga internationella studier är amerikanska. Vad gäller studier i kritiskt tänkande är fältet 

mer utforskat än vad det källkritiska tycks vara. Svensk forskning har gjorts inom källkritik även 

om det till viss mån är begränsat, speciellt när det kommer till forskning med gymnasiearbete som 

enskilt material (Clissendorff & Ståhle, 2021). En sådan studie på området är dock Svärdemo Åberg 

et al. (2018) som återgetts ovan. Vi vill i vår studie bygga vidare på detta med mer specifikt fokus 

på källkritik i gymnasiearbeten inom samhällsvetenskapsprogrammet.  

Det som vi kan konstatera utifrån den tidigare forskningen är att ungdomar i mångt och mycket 

brister i sin källkritik, samtidigt som det finns stora nivåskillnader i denna förmåga. Med denna 

studie hoppas vi kunna bidra med kunskap om vad elever, vid sin slutfas på 

samhällsvetenskapsprogrammet, faktiskt har fått med sig vad gäller källkritik. Vi vill därmed kunna 

göra ett bidrag inom fältet för svensk samhällskunskapsdidaktisk forskning som berör elevers 

källkritiska förhållningssätt. 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

Vår studie utgår från ett fenomenografiskt perspektiv. I detta kapitel ges en beskrivning av 

fenomenografi. Avsnittet innehåller bland annat definitioner av centrala begrepp inom teorin, 

teorins uppkomst, tidigare användning av metoden, samt förekommande kritik. Vi ger även en 

motivering till valet av teori. Därefter beskrivs tillvägagångssättet vid en fenomenografisk analys. 

5.1 Fenomenografi  

En fenomenografisk ansats syftar till att beskriva och förklara hur olika människor uppfattar ett 

fenomen (Dahlgren & Johansson, 2014, s. 179). Med uppfattning menas ett sätt att erfara eller förstå 

någonting. Fenomenografin utgår från två centrala antaganden: 1. Människor uppfattar fenomen i 

omvärlden på olika sätt. 2. Det finns ett begränsat antal sorters uppfattningar. Fokus ligger därmed 

främst på olikheter, alltså hur människors uppfattningar skiljer sig åt.   

Att undersöka uppfattningar utifrån en fenomenografisk ansats innebär bland annat att sortera 

in dessa i olika kategorier, där varje kategori utgör en viss sorts uppfattning. De kategorier som 

uppkommer i undersökningen utgör sedan utfallsrummet (Dahlgren & Johansson, 2014, s. 180). 

Utfallsrummet är alltså ett sätt att benämna resultatet i en fenomenografisk analys. En grafisk 

illustration av utfallsrummet kan visa förhållandet mellan de olika uppfattningarna (Tväråna, 2019, 

s. 49).  

Metoden togs fram av Ference Marton tillsammans med forskarkollegor på Göteborgs 

universitet (Marton et al., 1999, s. 7). Målet var att studera människors lärande och få en större 

förståelse för hur det skiljer sig åt mellan olika personer (Dahlgren & Johansson, 2014, s. 181). 

Deras idé var att få större förståelse för lärandet genom att studera uppfattningar. Detta eftersom 

våra uppfattningar är ett resultat av vårt lärande, vilket gör att de speglar varandra.  

Tidiga fenomenografiska studier handlade till exempel om att ta reda på vilka förhållningssätt 

olika personer hade till läsning och till att lära sig en text (Dahlgren & Johansson, s. 181). Metoden 

är även förekommande inom forskning om kritiskt tänkande, som i Kritiskt tänkande i 

samhällskunskap : en studie som ur ett fenomenografiskt perspektoiv belyser manifesterat kritiskt tänkande bland 

elever i grundskolan år 9 (Larsson, 2011) och Kritiskt omdöme i samhällskunskap : Undervisningsutvecklande 

studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvise frågor (Tväråna, 2019).   

Relationen mellan lärande och uppfattningar ger fenomenografin en tydlig ämnesdidaktisk 

koppling. När olika uppfattningar studeras tillkommer även frågor om vilka brister som finns i 

dem, samt vilka vanliga missuppfattningar som förekommer (Dahlgren & Johansson, 2014, s. 164). 

Naturliga följdfrågor av dessa fynd blir då: Hur kan vi kompensera för bristerna och underlätta 

förståelsen? Hur kan vi motverka missuppfattningarna? (Marton et al., 1999, s. 7) På så vis lämpar 

sig metoden väl för ämnesdidaktiska studier. Den sätter även fingret på ett dilemma som är centralt 

för undervisningen, nämligen att när vi berättar någonting får det berättade ofta en annan betydelse 

för lyssnaren. Uppfattningen av fenomenet skiljer sig alltså åt mellan avsändaren och mottagaren. 
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Uppfattningarna kommer även skilja sig åt eleverna emellan. Marton et al. (1999) skriver att “I den 

bemärkelsen lever vi i skilda världar” (s. 7). För att kunna utföra en effektiv och gynnsam 

undervisning är det viktigt att försöka klargöra dessa förståelseklyftor.  

I en klassisk fenomenografisk studie samlas den data som ska analyseras vanligen in genom 

semistrukturerade intervjuer, för att få höra personers uppfattningar om ett fenomen (Dahlgren & 

Johansson, 2014, s. 182). Eftersom uppfattningar av ett fenomen hänger ihop med hur man 

praktiskt agerar gällande fenomenet, går det även att analysera material som visar på detta, till 

exempel något materiellt som skapats (Tväråna, 2019, s. 49). Det skapta materialet blir då ett uttryck 

för uppfattningen av fenomenet i fråga. Skapandet, eller praktikdeltagandet, förändras i enlighet 

med att uppfattningarna gör det. Tväråna (2019, s. 29) skriver: ”Att lära sig något, och således att 

kunna delta i en praktik på ett förändrat sätt, möjliggörs genom ett förändrat erfarande av fenomen 

i världen, vilket ger möjlighet att utveckla en viss mänsklig förmåga”.   

Mot bakgrund av detta anser vi att fenomenografi är en lämplig metod för vår studie. Vi vill 

studera elevtexterna ur ett fenomenografiskt perspektiv eftersom vi anser att elevernas 

uppfattningar av källkritik är en del av deras källkritiska förhållningssätt.  

Annica Otterborg (2011) lyfter samt bemöter en del av den kritik som riktats mot metoden 

fenomenografi i sin doktorsavhandling Entreprenöriellt lärande: gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta 

entreprenöriellt lärande. En del kritik handlar om att metoden inte anses bidra med någon ny teori utan 

grundar sig på ett flertal färdiga teorier. Otterborg ser det dock som en styrka, att metoden har 

byggt vidare på andra teorier och ständigt är i utveckling (s. 89). Annan kritik påpekar att forskare 

inom fenomenografin sällan har några djupa teoretiska kunskaper i studieområdet. Otterborg ser 

även detta som något positivt (s. 90). Om forskarna har fördjupade kunskaper inom ämnet finns 

det en risk att de fastnar i sina egna idéer och får svårare att relatera till andras föreställningar.   

En kritik som Otterborg (2011) själv godtar är att det kan vara svårt att hitta oreflekterade 

uppfattningar, vilket är målet inom den fenomenografiska forskningen (s. 89). Med oreflekterade 

menas att personernas uppfattningar och föreställningar inte ska ha påverkats av till exempel 

intervjusituationen. Om intervjuaren ställer följdfrågor kring uppfattningen är det svårt att 

garantera att uppfattningen inte påverkas. Detta är en risk när datamaterialet samlas in genom 

semistrukturerade intervjuer, men är inte applicerbart på vår studie, eftersom vi samlat in ett 

färdigskrivet material. Elevtexterna består inte av svar på direkta frågor om hur de uppfattar 

källkritik (vilket också hade kunnat innebära en påverkan på svaren), utan är snarare ett resultat av 

ett praktiskt källkritiskt agerande. Uppfattningarna kring källkritik kommer istället utläsas genom 

en analys av de källkritiska resonemangen i elevtexterna.  

5.1.1 Fenomenografisk analys  

Vid en fenomenografisk analys bearbetas det insamlade materialet i sju olika steg (Dahlgren & 

Johansson, 2014, s. 184). Det första steget handlar om att bekanta sig med materialet 

förutsättningslöst för att få en överblick. Därefter är det dags för det första analyserande steget, där 
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man urskiljer de mest utmärkande och betydande resonemangen (s. 186). I det tredje steget är det 

dags att jämföra det som markerats i föregående steg, för att försöka hitta likheter och skillnader 

mellan olika resonemang. Här gäller det att även försöka upptäcka likheter som skulle kunna döljas 

i något som ser ut att vara olikheter, till exempel olika formuleringar som beskriver samma sak. 

Målet med fenomenografin är att urskilja skillnader, men för att kunna göra det är det också 

nödvändigt att uppfatta likheter.   

När likheter och skillnader hos resonemangen är funna är det dags att sortera in dessa i olika 

grupper (Dahlgren & Johansson, 2014, s. 186). Detta steg kallas för sortering och innebär även att 

försöka sätta de olika grupperna i relation till varandra. Därefter ska själva essensen och det mest 

centrala i varje kategori urskiljas (s. 187). Detta steg, tillsammans med det föregående 

sorteringssteget, utgör den mest kritiska delen i analysen, då det kan vara svårt att avgöra var 

gränsen mellan de olika kategorierna bör dras. Om variationen inom en kategori är för stor kan 

ytterligare en kategori behövas. Om likheterna däremot visar sig vara större än skillnaderna mellan 

två grupper slås dessa ihop till en gemensam kategori.  Detta är en invecklad process. Därför 

behöver dessa steg oftast göras om flera gånger.  

Därefter är det dags att namnge kategorierna (Dahlgren & Johansson, 2014, s. 187). Namnen 

tydliggör vad som är det mest centrala och karaktäristiska för varje kategori och bör inte vara för 

långa. I det sista steget, som kallas för den kontrastiva fasen, granskas alla delar i materialet 

noggrant. Man undersöker då om utdragen i resonemangen går att placera in i fler än en sorts 

uppfattning, om så är fallet behöver kategorierna göras om. Målet är att kategorierna ska vara 

exklusivt uttömmande. Detta steg resulterar ofta i att kategorierna blir färre, då flera av dem kan 

behöva klumpas ihop till en gemensam.   

De slutgiltiga kategorierna utgör sedan ett utfallsrum, vilket är resultatet av analysen (Dahlgren 

& Johansson, 2014, s. 188). Detta kan presenteras grafiskt för att visa på relationerna mellan de 

olika uppfattningarna.  

Denna beskrivning av fenomenografisk analys har legat till grund för vår analys, vad gäller att 

besvara vår tredje frågeställning ”Vilka olika uppfattningar av källkritik går att urskilja i elevernas 

resonemang?”. Detta har gjorts i enlighet med vad som kallas för förhandlad samstämmighet 

(Dahlgren & Johansson, 2014, s. 188–189). Det innebär att vi båda två har arbetat enskilt med 

samma material, och sedan tagit fram varsitt kategorisystem. Därefter jämförde och diskuterade vi 

våra resultat, för att sedan sammanställa dem till ett enhetligt system. I nästa kapitel kommer vi 

beskriva vilka andra metoder vi har använt för de två första frågeställningarna och hur vi har 

förhållit oss till materialet.  
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6. Metod 

Resultatet i uppsatsen är framtaget genom en enklare kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

innehållsanalys baserad på Kirsti Malteruds metod (2014) med en fenomenografisk ansats (se teori 

5.1.1). Den kvantitativa metoden har vi använt i syfte att besvara den första frågeställningen. Den 

kvalitativa metoden ämnar besvara den andra, samt även den tredje frågeställningen. Dessa två 

metoder kommer att förklaras nedan. Utöver detta kommer materialet, tolkningens utgångspunkt 

och arbetets trovärdighet och pålitlighet att beskrivas och diskuteras.  

6.1 Kvantitativ innehållsanalys  

Den första frågeställningen i denna uppsats svarar på vilka källor som använts i elevernas 

gymnasiearbeten. För att uppnå detta vill vi även ta reda på hur många gånger källorna förekommer. 

När målet är att ta reda på hur frekvent en viss kategori förekommer i materialet är en kvantitativ 

innehållsanalys en användbar metod (Esaiasson et al., 2012, 197). En vanlig uppfattning vad gäller 

kvantitativ metod är att det innebär att endast mekaniskt föra in materialet i kategorier, och att det 

skulle skilja sig från den kvalitativa metoden på så vis att materialet inte tolkas. Så är inte fallet. En 

tolkning behöver göras, dels vad gäller att definiera de olika kategorierna som källorna ska placeras 

in under, dels definiera tolkningsregler för vilka källor som ska placeras in i vilken kategori (s. 198). 

Då vårt material är begränsat används inte ett dataprogram för att samla kategorierna, en metod 

som annars är vanligt i kvantitativ analys. Istället har den kvantitativa innehållsanalysen gjorts ”för 

hand”, en arbetsprocess som kommer att beskrivas mer ingående under rubriken ”6.4 

Arbetsprocessen”.    

6.2 Kvalitativ innehållsanalys   

Vi har även genomfört en kvalitativ innehållsanalys för att besvara de andra två forskningsfrågorna, 

gällande vilka resonemang eleverna för i sina gymnasiearbeten för att motivera källornas 

trovärdighet och användbarhet, samt vilka olika uppfattningar av källkritik som går att urskilja. Vid 

undersökningen av den tredje forskningsfrågan användes även en fenomenografisk ansats (se 

avsnitt 5. Teoretiska utgångspunkter).  

En kvalitativ innehållsanalys skiljer sig från den kvantitativa metoden på så sätt att den, som 

Esaiasson et al. (2012) skriver, “[…] går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en 

noggrann läsning av texten delar, helhet och den kontext vari den ingår.” (s. 210). Vi har utgått 

ifrån Malteruds (2014) sätt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys, vilket är en innehållsanalys 

bestående av snabbare distansläsning med tematiseringar och djupare närläsning med tydligare 

struktureringar och kategoriseringar. Detta är ett nödvändigt tillvägagångssätt för att få en förståelse 

av de texter som analyserats, eftersom det innehåll man ämnar finna ofta ligger gömt under textens 

yta, och endast blir synligt via intensiv närläsning av materialet (s. 210). Denna process av distans- 



 

 20 

och närläsning liknar Malterud vid tillvägagångssättet att tvätta kläder. En liknelse som kan tes 

märklig, men som förhoppningsvis kommer bli mer klar när vi beskriver vårt tillvägagångssätt i 

kapiteldelen 6.4 Arbetsprocessen.  

6.3 Material och urval  

Materialet som ligger till grund för resultatet består av 27 gymnasiearbeten från fyra olika 

gymnasieskolor (se tabell 1 nedan) producerade mellan åren 2017–2022. Gymnasiearbetena fick vi 

tillgång till genom mejlkontakt med samhällslärare från varje skola. Totalt kontaktades 18 olika 

gymnasieskolor, varav fyra gav lyckosamma svar. Tre av de fyra skolorna tillfrågades genom 

personliga kontakter och var således ett bekvämlighetsurval. Den fjärde skolan som bidrog till 

materialet var en av 15 slumpmässigt utvalda skolor som alla blev tillfrågade via mejlutskick.   

Lärarna som vi var i kontakt med hade anonymiserat alla gymnasiearbeten innan de skickades, 

vilket har gjort att eleverna bakom arbetena förblivit anonyma även för oss (se 6.7 Etik och 

forskningsrelation).  

Utöver att begränsa urvalet till gymnasiearbeten skrivna på samhällskunskapsprogrammet, har 

vi inte gjort något ytterligare strategiskt urval gällande vilka arbeten vi valt att analysera. Det kan 

dock vara värt att poängtera att den enskilde läraren kan ha gjort det. Vissa omständigheter kan ha 

påverkat lärarnas urval, till exempel vilka gymnasiearbeten som var tillgängliga. Ett exempel på 

detta är en av lärarna som skickade de gymnasiearbeten som hen hade tillgång till, vilket var de 

gymnasiearbeten som fanns sparade på skolans ”bank”. Arbetena i denna bank används på skolan 

som exempel på gymnasiearbeten. Det kan därför vara värt att konstatera att det finns en möjlighet 

att urvalsprocesser från lärarna kan ha påverkat urvalet i viss mån. Det är dock en aspekt som inte 

har någon betydelse för vår studie, eftersom vi avser att studera elevers resonemang och 

uppfattningar, utan att göra något anspråk på att avgöra kvaliteten. 

Vidare står inte hela gymnasiearbetena som material för vår analys. Istället har vissa specifika 

delar i varje gymnasiearbete analyserats, nämligen endast de delar som specifikt berör elevernas 

källor och källkritiska förmåga. Dessa är material- och metodkapitlet, diskussionen och 

källkritikkapitlet (i de arbeten där detta fanns).  

 

Tabell 1. Fördelning av arbeten per skolor 

Skola Elevarbeten  

Skola 1   8  

Skola 2  7 

Skola 3  2 

Skola 4  10 
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6.4 Arbetsprocessen  

Vi har båda två varit delaktiga i skrivandet av samtliga delar av uppsatsen. Hur vi har gått till väga 

för att få fram resultatet och analysens olika delar, och varför, kommer beskrivas ingående i detta 

kapitel. Först kommer arbetsprocessen för studiens första frågeställning att beskrivas. Därefter 

beskrivs arbetsprocessen för studiens två återstående forskningsfrågor.  

6.4.1 Kvantitativ innehållsanalys  

Den kvantitativa innehållsanalysen syftade till att ta reda på vilka typer av källor eleverna använder 

sig av i sina arbeten. Det första steget i analysen var att närläsa varje gymnasiearbete och markera 

samtliga förekommande källor. Under detta steg visste vi först varken hur vi skulle räkna eller 

kategorisera källorna, utan det arbetades fram under processens gång.  

Vi bestämde oss då för att räkna förekomsten av varje enskild källa en gång per arbete. Att vi 

inte valde att räkna hur många gånger källorna förekom i varje arbete berodde främst på 

förekomsten av en inkonsekvent källhänvisning. Hur ofta källor hänvisades till skiljde sig markant 

mellan de olika gymnasiearbetena, vilket gjorde det svårt att avgöra hur ofta källorna faktiskt 

användes. Därför ansåg vi att resultatet blev tydligare om vi endast räknade användandet av varje 

enskild källa per arbete.  

Varje källa benämndes efter olika egenskaper. Sådana egenskaper handlade till exempel om 

huruvida källan var digital eller tryckt. De placerades även i olika kategorier. Den här delen av 

processen utfördes enskilt. Därefter jämförde vi våra anteckningar med varandra, för att komma 

fram till gemensamma benämningar och kategoriseringar. Då många av källorna bär på flera skilda 

egenskaper var det svårt att skapa exklusivt uttömmande kategorier, det vill säga säkerställa att varje 

källa endast passar in i en kategori. Därför fick vi gå tillbaka flera gånger för att omformulera 

benämningarna och kategorisera om.  

När någon källa var svår att kategorisera diskuterade vi fram vilken kategori vi ansåg vara mest 

lämplig. I vissa fall utgick vi från den egenskap som vi ansåg vara mest kännetecknande för källan. 

Detta gäller exempelvis för Landguiden som vi valde att kategorisera som lärresurs, trots att den 

även hade passat in som forskning, då det är ett forskningsinstitut som står bakom hemsidan. I 

andra fall utgick vi från vad källorna själva främst benämnde sig som. 

När kategorierna var klara sammanställde vi förekomsten av de olika källtyperna. Som tidigare 

nämnts räknades varje källa en gång per gymnasiearbete. Om två olika Wikipedia-sidor användes i 

samma arbete räknades det som en användning, eftersom hemsidan var den samma. Om ett arbete 

använde sig av två olika sorters uppslagsverk beräknades detta däremot som två förekomster av 

källtypen uppslagsverk. Detta eftersom de rörde sig om två olika källor.  

6.4.2 Kvalitativ innehållsanalys   

Den kvalitativa analysen syftade till att besvara frågan om vilka källkritiska resonemang eleverna 

för (forskningsfråga två) och vilka uppfattningar eleverna har av källkritik (forskningsfråga tre). 
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Den andra forskningsfrågan gällande elevernas resonemang undersöktes genom en kvalitativ 

innehållsanalys baserad på Malterud (2014), en metod hon likställer vid att tvätta kläder.  

Processen började med att vi gick igenom vårt material mer övergripligt för att bilda oss en 

överblick av vad vi hade att jobba med, likt när vi ser över våra smutskläder och börjar reflektera 

kring högarna de ska sorteras i (Malterud, 2014, s. 117). Efter att denna överblick hade gjorts 

började vi mer ingående att reflektera över vad som var relevant (vilka kläder som skulle tvättas) 

och vad som kunde sorteras bort (vilka kläder som skulle tillbaka i tvättkorgen) (s. 120). De stycken 

i gymnasiearbetena som kom att vara till mest användning var de som rubricerades som ”Källkritik” 

respektive ”Metod och material”.  

I nästa steg påbörjades närläsningen, det vill säga en mer ingående arbetsprocess med djupare 

läsning av elevtexterna (Widen, 2015, s. 189). Här började vi med att kategorisera upp de olika 

texterna och resonemangen utefter olika teman, beroende på dess egenskaper, likt när kläder delas 

in i färg och tvättgrader (Malterud, 2014, s. 120). Precis som med den kvantitativa arbetsprocessen 

gick vi igenom materialet samt kategoriserade enskilt, innan vi gick igenom det tillsammans för att 

komma fram till de slutgiltiga kategoriseringarna.  

För att besvara den tredje frågeställningen använde vi oss även av fenomenografi, då vi utgick 

ifrån den fenomenografiska analys som beskrivits i 5.1.1.  

6.5 Tolkningens utgångspunkt  

Tre olika dimensioner av texten kan analyseras beroende på var vi som forskare väljer att lägga 

fokus för analysen i relation till vår forskningsfråga (Widen, 2015, s. 178). Den första av 

dimensionerna är avsändarinriktad, vilket innebär att fokus ligger på avsändaren och dennes 

innebörd med texten. Andra dimensionen fokuserar på själva textens form och innehåll. Den tredje 

dimensionen lägger fokus på textens relation till samhället. Vad gäller vårt fokus för denna studie 

kommer den utgå från såväl den första som andra dimensionen.  

Utöver de tre dimensionerna är det viktigt att klargöra om intresset vid textanalysen ligger i att 

tolka textens manifesta eller latenta budskap (Esaiasson et al., 2012, s. 221). Skillnaden mellan dessa 

två är att den förra handlar om att direkt tolka det som står skrivet i texten, medan den senare 

handlar om att tolka även det underliggande, det som står mellan raderna. Exakt vad som skiljer 

ett manifest och latent budskap åt är inte självklart. Denna uppsats kommer att utgå från såväl det 

latenta budskapet, som det manifesta, där det latenta främst avser frågeställning två och tre, då vi 

syftar till att bland annat tolka elevers uppfattningar och inte endast det som explicit står i deras 

texter. Det manifesta budskapet är det som tolkas för frågeställning ett.   

6.6 Trovärdighet och pålitlighet 

Även om en lättare kvantitativ metod har använts i denna studie är den i allra största utsträckning 

en kvalitativ sådan. Eftersom karaktären av kvantitativa och kvalitativa studier skiljer sig åt torde 
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metodernas styrkor och svagheter vara av olika karaktär (Cope, 2014, s. 89). I vanliga fall brukar 

man inom forskning prata om validitet och reliabilitet när det kommer till kvantitativa studier. 

Därav borde de kvalitativa studierna bedömas utefter andra kriterier, nämligen trovärdighet och 

pålitlighet. För att kunna uppnå detta är anpassningsbarhet (confirmability) ett kriterium, vilket 

innebär att man som läsare har tillgång till det material som har legat till grund för resultatet och de 

tolkningar som forskarna har gjort (Cope, 2014, s. 90), med syfte att läsarna själva ska kunna bilda 

sig en uppfattning och bedömning kring forskningens trovärdighet. Vi har inte kunnat dela med 

oss av det fullständiga materialet, då det hade utgjort ett för stort material för vad som är rimligt 

inom ramarna för detta arbete. Dock har vi genomgående i resultat- och analysdelen exemplifierat 

och motiverat våra tolkningar med citat från elevtexterna, för att ändå kunna ge en så öppen inblick 

som möjligt för läsaren.  

Utöver anpassningsbarhet är transparens vad gäller arbetsprocessen ett viktigt kriterium 

(Moravcsik, 2014, s. 49), det vill säga hur vi har gått tillväga och varför för att komma fram till 

studiens resultat och analys. Detta beskriver vi ingående i kapitlet ”6.4 Arbetsprocessen”.  

6.7 Etik och forskningsrelation  

Det är nödvändigt att ta etiska aspekter i beaktande eftersom det insamlade materialet är producerat 

av enskilda individer (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13). Detta kan leda till forskningsetiska problem, 

då flera värden kan ställas mot varandra. Individsskyddskravet, som ska säkerställa individers skydd 

och rättigheter, kan till exempel komma i konflikt med det egenvärde som finns i att komma fram 

till nya forskningsresultat. Det finns antydningar till en sådan konflikt i vår undersökning. Eftersom 

materialet består av elevtexter vore det önskvärt att säkerställa samtycke från samtliga elever, i syfte 

att följa de etiska kodexar som beskriver hur forskare bör agera. En sådan kodex handlar just om 

att försökspersoner ska vara väl informerade om studien, samt delge sitt samtycke, innan studien 

påbörjas. Det har dock inte varit möjligt i vår studie, då de gymnasiearbeten som lärarna kunnat 

delge oss är skrivna av elever som inte längre går på skolorna. En del av gymnasiearbetena hade 

även sparats som anonymiserade versioner, vilket innebar att skribenterna även var okända för 

lärarna.  

Det går dock att argumentera för att eleverna bakom texterna inte kan likställas med 

försökspersoner. Eftersom materialet som analyseras är färdigproducerade texter innebär inte 

undersökningen något ingrepp eller påverkan på elevernas liv. Framför allt var samtliga 

gymnasiearbeten anonymiserade när vi fick dem. Det innebär att varken vi, eller läsarna av denna 

uppsats, kan identifiera vilka som skrivit dem. Vi har dessutom utelämnat uppgifter om specifika 

skolor och årgångar för att ytterligare minska risken för identifiering. Därför ser vi inte någon risk 

att någon av eleverna skulle komma till skada. Materialet behandlas även i enlighet med kravet om 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2017, s. 40), vilket innebär att vi inte kommer att visa materialet 

för några utomstående eller använda det till något annat än själva undersökningen, med undantag 

för belysande utdrag. 
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7. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer vi att redovisa för resultatet av våra analyser av de 27 gymnasiearbetena, 

skrivna av elever inom ramarna för samhällsprogram mellan 2017–2022. Delkapitel 7.1 ämnar 

besvara första forskningsfrågan, 7.2 den andra forskningsfrågan och 7.3 den tredje och sista 

forskningsfrågan.  

7.1 Vilka typer av källor använder svenska elever sig av i gymnasiearbeten 

inom samhällsvetenskapsprogrammet?     

I den här delen presenteras vilka källtyper som förekommer i gymnasiearbetena. Tabellen på sida 

27 (tabell 3) visar även hur många gånger varje källtyp totalt förekommer i de 27 arbetena. Som 

tidigare beskrivits (se 6.4.1 Arbetsprocess) innebär det att varje källa räknas en gång per arbete, 

men att förekomsten av två olika källor med samma källtyp räknas som två förekomster. Vi har 

inte jämfört fördelningen hos olika arbeten eller skolor, utan endast undersökt den totala 

källanvändningen. Med det sagt upplevde vi att källtyperna var relativt jämnt fördelade över de 

olika gymnasiearbetena.  

7.1.1 Digitala källor  

Förekomsten av digitala källor i elevernas gymnasiearbeten uppgår till 224, vilket motsvarar totalt 

80,6% av alla de använda källorna. De kategorierna som används flest gånger är hemsidor från 

organisationer (18,7 % av de digitala källorna) och hemsidor från offentliga aktörer (17,8 %). 

Kategoriseringen för organisationer är en samlingskategori för flera olika typer av organisationer, 

bland annat välgörenhetsorganisationer, riksorganisationer, stiftelser och ideella organisationer.  

En kategori som också har slagits ihop är tidningar- och nyhetssidor som tillsammans består av 

såväl dagstidningar, kvällstidningar, webbtidningar, nyhetsartiklar från public service och 

medlemstidningar (fördelningen dem emellan redovisas i tabell 2 nedan). Kategorin står för den 

tredje vanligaste källtypen (16,5 %), med public service som den mest förekommande nyhetskällan.  

Vad gäller källornas egenskaper har även kategoriseringar av första- och andrahandskällor 

identifierats. Men då eleverna vid ett flertal tillfällen utelämnar information kring denna egenskap 

kan vi inte samla in hur många källor som är förstahandskällor respektive andrahandskällor. Det 

resultatet dock visar är att när källorna skrivs ut som antingen första- eller andrahandskällor är 

majoriteten av dem det sistnämnda. Resultatet visar även att vid flera tillfällen där eleverna hade 

kunnat använda sig av förstahandskällor använder de ändå andrahandskällor. Vanligast är att detta 

sker i styckena som handlar om tidigare forskning, där eleverna ofta väljer källor (exempelvis 

nyhetssidor, bloggar och hemsidor) som refererar till olika studier, istället för att direkt använda sig 

av exempelvis den primära forskningsrapporten eller artikeln.   
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Tabell 2: fördelningen av olika nyhetskällors förekomst 

 

Tabellen visar på fördelningen av de olika nyhetskällorna som tillsammans benämns ”tidningar och 

nyhetssidor” i tabell 3. 

I de 27 gymnasiearbetena förekommer digitala källor i andra format fem gånger. Dessa består 

av två podcasts, ett onlineföredrag och två dokumentärer. Det är därmed en betydligt lägre 

förekomst av dessa källor, jämfört med digitala källor i skriftligt format.  

7.1.2 Egenproducerat material  

Egenproducerat material förekommer totalt 22 gånger i gymnasiearbetena, vilket motsvarar 7,9 % 

av det totala antalet källor. Dessa består främst av intervjuer, men även av enkätsvar samt 

mejlkontakter. Även här har förekomsten per arbete endast räknats en gång. Det innebär att även 

om ett arbete har utfört intervjuer med fyra personer har det endast räknats som en förekomst.  

Majoriteten av gymnasiearbetena använder någon form av egenproducerat material samt 

använder detta till stora delar av sin undersökning. De flesta grundar större delen av resultatet på 

sådant material. Därmed kan den relativt låga förekomsten, 22 stycken jämfört med till exempel 

219 stycken digitala källor, anses vara missvisande. Eftersom de flesta arbeten endast använder sig 

av en typ av egenproducerat material räknas det endast en gång per arbete. Detta gör att 

omfattningen av användandet av dessa källtyper inte synliggörs i tabellen.  

7.1.3 Tryckta källor  

Av den totala förekomsten av 278 källor är 32 av dessa tryckta källor, vilket motsvarar 11,5 %. 

Majoriteten av dessa består att facklitteratur och resten är tryckta läromedel. Denna uppdelning är 

inte självklar, då läromedel är en typ av facklitteratur. Vi har ändå valt att skilja dessa åt, för att göra 

skillnad på källor de blivit tilldelade i undervisningen och källor de själva sökt upp. De källor som 
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vi har kategoriserat som läromedel har antingen benämnts som just läromedel i elevernas texter, 

eller haft namn som antytt att de är utformade för ett specifikt ämne, till exempel boken Sociologi 1.  

 

Tabell 3. Fördelningen av olika källtypers förekomst 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att eleverna använder sig av digitala källor i mycket stor 

utsträckning. Dessa källor skiljer sig mycket åt vad gäller egenskaper och kategorier. De mest 

Källor  Antal  

Digitala källor   

Uppslagsverk (ex. NE och hälsouppslagsverk) 14 

Wikipedia  3 

Digitala läromedel och lärresurser  17 

Lagar och förordningar   3 

Organisationers hemsidor  42 

Offentliga aktörers hemsidor (ex. myndigheter, kommuner, 

Riksdagen) 

40 

Politiska partiers hemsidor  2 

Bloggar och hemsidor av företag  17 

Bloggar och hemsidor av privatperson  4 

Statistikhemsidor  7 

Tidningar- och nyhetssidor   37 

Forskning  19 

Studentuppsatser  14 

Totalt 219 

Andra digitala format   

Podcast (Socialtjänstpodden och Forskarpodden) 2 

Föredrag online, video (Tedtalks) 1 

Dokumentär, video (Tv4Play och SVTplay)  2 

Totalt 5 

Egenproducerat material  

Intervjuer  15 

Enkäter  5 

Mejlkontakt med välgörenhetsorganisation   2 

Totalt 22 

Tryckta källor   

Facklitteratur  28 

Läromedel  4 

Totalt 32 
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förekommande digitala källtyperna består av olika organisationers hemsidor, offentliga aktörers 

hemsidor samt tidnings- och nyhetssidor. En relativt stor del består även av uppslagsverk, 

läromedel samt bloggar och hemsidor drivna av företag.  

Även om det egenproducerade materialet inte utgör någon större del sett till antal förekomster, 

utgör dessa en stor del av resultaten i många gymnasiearbeten. Andelen tryckta källor förekommer 

betydligt mindre än vad digitala gör och av de tryckta källorna är samtliga någon form av 

faktaböcker eller läromedel. I nästa resultatdel kommer elevernas källkritiska resonemang om de 

olika källorna att presenteras.  

7.2 Vilka argument för eleverna i sina gymnasiearbeten för att motivera 

källornas trovärdighet och användbarhet?  

Elevernas resonemang visar på många sorters argument för att motivera sina källors trovärdighet 

och användbarhet. Detta diskuteras bland annat utifrån aktörens syfte och kunskap, personliga 

upplevelser och traditionella källkritiska kriterier, samt källans relevans för studien. Resultatet 

presenteras mer ingående i följande delar.  

7.2.1 Aktörens syfte och trovärdighet 

I elevernas källkritiska resonemang fokuserar de ofta på aktören bakom källan, samt vilket syftet 

med informationen är. Dessa resonemang används oftast för att bekräfta att det är en tillförlitlig 

och trovärdig källa. Eleverna konstaterar ofta att källan är neutral, har ett utbildande syfte eller 

liknande. 

 

Det är en pålitlig källa eftersom dess huvudsyfte är att främja en bättre vård inom Sverige och för dess 

invånare. Den statistik som använts för detta arbete har Socialstyrelsen tagit fram i ett oberoende syfte för 

att förbättra vården och finna de brister som existerar. (S2A7) 

 

Det är ett oberoende institut vars fokus ligger på forskning och information om utrikespolitiska frågor, källans 

opartiska information ökar dess trovärdighet. De skriver själva på sin hemsida att för att vara säker på att inte 

vara partisk vägrar de att få statliga bidrag. Detta är jättebra för att kunna vara en pålitlig källa då de inte 

vinklar sina undersökningar positivt eller negativt, de är helt opartiska. (S2A2) 

 

Liknande resonemang är frekvent förekommande i majoriteten av elevernas gymnasiearbeten. 

Resonemang kring att aktören skulle vara partisk, eller informationen vinklad, förekommer mer 

sällan. Det förekommer dock i ett fåtal av arbetena, så som i följande resonemang: ”Av det citatet 

förstår man att boken är aningen vinklad och man tänka att anledningen till att den skrevs var för 

att varna den svenska befolkningen från att rösta på Sverigedemokraterna eftersom båda författarna 

är starka motståndare” (S4A4).  
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Elevernas resonemang antyder att de har ett större förtroende för vissa aktörer än andra. Källor 

som elever visar mer tillit för är sådana som har ett samband med staten eller större världsorgan, 

till exempel hemsidor från myndigheter, kommuner. Det syns även i resonemang kring hemsidor 

som är kopplade till FN, exempelvis Globalis, som ”blir mer trovärdig än om det inte var FN som 

stod bakom hemsidan” (S4A2). Denna tillit syns i att eleverna sällan kritiserar dessa hemsidor, utan 

endast motiverar varför de är tillförlitliga. Samtidigt motiverar de ofta denna tillförlitlighet med att 

hänvisa till att källorna är pålitliga till sin natur, vilket exemplifieras i följande resonemang:  

”Eftersom att de jobbar med staten måste det vara äkta” (S4A1). “Studien utgick ifrån flera statliga 

myndigheter, för att arbetet skulle bli så pålitliga som möjligt. Bland annat FN, socialtjänsten och 

hyresgästföreningen.” (S1A1) och ”Polisens hemsida är pålitlig eftersom det är polisen. Polisen 

skulle inte sprida falsk information till samhället för det är de som jobbar med att skydda oss från 

det mesta negativa” (S1A5).  

Det finns dock fall där eleverna motiverar dessa källors trovärdighet med mer utvecklade 

resonemang, till exempel i följande citat: ”Yle är Finlands public service-mediebolag och är därför 

en pålitlig källa då det ägs av staten och säger att de är politiskt oberoende, informationen granskas 

också av granskningsnämnden” (S4A1).  

Studier gjorda av forskare är också något som eleverna litar på i högre grad. Resonemangen 

kring dessa källor antyder också att de är trovärdiga till sin natur.  

 

Forskarnas studier är pålitliga eftersom de är forskare. Det är inte vem som helst som kan bli forskare, det 

krävs mycket utbildning innan man är forskare. Att bli forskare kräver också att man är ganska smart. Därför 

valde jag att använda dem i min tidigare forskning i uppsatsen, vem ska ge mer pålitligare svar än forskarna? 

Det är klart att det finns forskare som kanske ljuger, men de har många etiska principer att följa tror jag. 

(S1A5) 

 

Aktörer som inte upplevs ha denna inbyggda trovärdighet, som både myndigheter och forskare 

anses ha, är oftast de källor eleverna resonerar mer ingående kring. Även om eleverna ofta kollar 

upp aktören bakom källan, samt vad syftet med informationen är, framgår det sällan hur de har 

gått tillväga för att undersöka just detta. De gånger eleverna nämner var de har hittat informationen 

har de utgått från aktörens egna ord om sitt syfte eller sin organisation. synliggörs i exempel som 

följande resonemang: ”Sidan hävdar att texterna på sidan är vetenskapligt korrekta, objektiva och 

värdeneutrala” (S1A1).  

Att eleverna beskriver var informationen om aktören och dess syfte kommer ifrån är dock ett 

undantag. Oftast nämner de inte var de har hittat den. Inget av arbetena nämner att de skulle ha 

använt sig av andra källor för att söka upp information kring aktören. Vi kan dock inte utesluta att 

de har gjort det, eftersom det sällan framkommer hur de går tillväga för att undersöka källan. 
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7.2.2 Källan och informationens trovärdighet 

När eleverna diskuterar informationens trovärdighet lägger de mycket vikt vid kunskap och 

expertis. Om skribenten till texten är utbildad i ämnet ser de det som ett tecken på trovärdighet. 

Sådana resonemang är frekvent förekommande i många av elevtexterna: 

 

Boken innehåller nyskrivna artiklar där forskare, didaktiker och ämnesexperter belyser aspekter om 

svenskämnet och metoder för läsning. […] Detta förstärker bokens trovärdighet i samband med forskning 

och experter kring ämnet. (S2A6) 
 

Jag skulle säga att det är en pålitlig källa på grund av att han har spenderat större delen av sitt liv i Japan vilket 

gör att han blir pålitlig med att skriva om det som sker i Japan. (S4A2) 

 

I resonemang kring informationens trovärdighet lyfter eleverna ofta källans publiceringsdatum. 

Vissa elever benämner detta som tidskriteriet: ”All text uppdateras ständigt och detta är bra enligt 

tidskriteriet” (S4A3). Information som nyligen publicerades eller granskades anses mer trovärdiga, 

än information som publicerats för längesedan.  

 

Båda sidorna är uppdaterade hyfsat nära i tiden, 2016 och 2019, och eftersom innehållet endast var 

definitioner av begrepp så är det en liten chans att det skulle vara någon skillnad idag och 1–4 år sedan så 

tidsmässigt är det pålitligt. (S4A1) 
 

Det är information som med jämna mellanrum kvalitetssäkras för att den personal som finns inom vården 

har pålitlig information, och därför en väldigt säker källa som använts till detta arbete. (S2A7) 

 

Citatet ovan visar även att källans användningsområde anses säga något om trovärdigheten. Att 

informationen används av grupper som eleverna uppfattar som seriösa styrker används för att 

argumentera för källans tillförlitlighet.  

Flera elever för resonemang om att informationen blir mer pålitlig om den har granskats av 

andra. I vissa fall lyfts vikten av granskningen utförts av sakkunniga: ”Andra källan är en bok som 

är gjord för ett utbildningssyfte och har genomgått granskning av Skolinspektionen för att kunna 

användas i skolor. Därför är källan pålitligt” (S1A7). I andra fall konstaterar eleverna endast att 

informationen har blivit granskad, utan att nämna av vem: ”Avsnittet Självmordet på läromedlet 

Digilär anses trovärdigt eftersom texterna måste läsas och kontrolleras av en stor mängd av folk 

innan avsnittet får publiceras” (S2A3).  

Att referenser till källorna stärker trovärdigheten lyfts i flera resonemang. ”Ämnesexperterna 

refererar till en mängd olika källor i sitt arbete, exempelvis referensverk, facklitteratur och daglig 

omvärldsbevakning. Det gör sidan till en aktuell och tillförlitlig källa i dagens enorma 

informationsutbud" (S1A1). Det förekommer även kritiska resonemang gällande avsaknaden av 
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referenser, vilket syns i följande citat: ”Trovärdigheten brister dock eftersom det inte finns en 

litteraturlista med hänvisning till huvudkällan” (S1A2).  

I resonemang kring informationens trovärdighet diskuterar eleverna ofta huruvida källan är en 

första- eller andrahandskälla. Ibland används även andra benämningar, såsom att källan är beroende 

eller oberoende, eller huruvida källan uppnår närhetskriteriet.  

 

Det som kan vara problematiskt är att Wikipedia är en andrahandskälla så man kan inte veta säkert om 

informationen de fick ifrån förstahandskällorna har använts väl (S4A1)  
 

Författaren är inte oberoende men referenser finns tillsammans med listade kontaktuppgifter vi eventuella 

frågor (S2A2). 
 

Källan är relativt ny i tid och diskuteras närhetsperspektivet har han varit generalkonsul i Istanbul 2001–2008 

vilket gör att han har stor kunnighet i ämnesområdet.  (S2A2) 

 

I ovanstående citat syftar närhetskriteriet till huruvida källan befunnit sig nära den information som 

ges. I andra resonemang syftar kriteriet till hur lång tid som har gått mellan det inträffade och när 

informationen skrevs. Ju mindre tid däremellan, desto större trovärdighet har då källan enligt 

eleverna. Detta synliggörs i följande exempel: ”Närhetskriteriet är i detta fall svårt att bedöma 

eftersom man inte kan se när den skrevs eller granskades” (S1A1) och ”Dessutom har artikeln 

skrivits ungefär hundra år efter rasbiologins tidevarv vilket kan tänkas medföra att nya saker 

kommer till eller att andra viktiga saker glöms bort” (S2A1).  

Eleverna för även källkritiska resonemang angående trovärdigheten i sitt egenproducerade 

material från intervjuer och enkäter. Sådana resonemang handlar både om de själva kan ha påverkat 

materialet, samt huruvida respondenterna eller informanterna har gett tillförlitliga svar eller inte.  

 

Alla intervjuer blev […] kontrollerade av intervjuobjekten innan uppsatsen lämnades in till examinator. För 

att de personligen skulle få möjlighet att se om det som skrivits var sådant som de själva ville föra fram och 

ifall de sagt har uppfattats korrekt (S1A1). 
 

När dessa typer av undersökningar tillämpas är det viktigt att vara medveten om ärligheten som ägnats åt 

frågorna. En del respondenter tenderar att bli icke pålitliga om undersökningen inte är i något intresse. 

Validiteten påverkas därmed av elevernas ärlighet i sina svar. Detta kan påverka det slutgiltiga resultatet 

(S2A6). 

 

Eleverna för alltså flera resonemang kring källornas tillförlitlighet utifrån flera olika aspekter. Även 

om de reflekterar mycket kring den eventuella tillförligheten är det inte många som uttrycker några 

ansträngningar för att garantera detta. Ett sätt att försöka garantera tillförlitlighet vore att jämföra 

med vad andra oberoende källor säger, men precis som att eleverna sällan använder sig av andra 

källor för att undersöka aktören eller syftet, använder de sällan andra källor för att kontrollera 



 

 31 

informationen. Av de 27 gymnasiearbetena är det endast två som innehåller information om att 

eleverna jämfört med andra källor:   

 

Det positiva med metoden som användes var att mer jämförelser mellan källor utfördes för att kunna försäkra 

sig om att de hade källkritisk pålitlighet och inte var vinklade. Även fast det tog längre tid än vad det behövdes 

så var källorna noggrant utvalda och bara de mest äkta användes (S4A1).  
 

Därför fick jag tänka kritiskt kring allt som sades och dessutom fick jag se till att försöka hitta annan 

information som stämde in med den infon jag fått ur dokumentären (S4A3).  

 

Totalt sett innehåller elevernas gymnasiearbeten mycket resonemang kring källorna och 

informationens tillförlitlighet utifrån flera olika aspekter. Det skiljer sig dock mycket åt från arbete 

till arbete. Vissa elever lägger stor vikt vid att argumentera för samtliga källors tillförlitlighet och 

diskuterar detta utifrån olika perspektiv, medan andra elevers resonemang är väldigt begränsade 

och berör endast ett fåtal av källorna som används.  

7.2.3 Källornas relevans  

I majoriteten av gymnasiearbetena beskriver eleverna varför olika källor och material är relevanta 

för sina arbeten. I många av dessa resonemang specificerar inte eleverna vad källan används till, 

utan ger mer breda beskrivningar av källans relevans. Några exempel på detta är följande citat: ”När 

källan valdes så utgick man ifrån vad som passar bäst till det som eftersöktes. Källorna som valdes 

var böcker och andra undersökningar som fördjupade sig i ämnen jag skrev om” (S1A7) och 

”Boken är väldigt relevant i detta arbete eftersom att den innehåller svaren på frågeställningarna” 

(S2A4). Det förekommer dock vissa resonemang där eleverna förtydligar vad källan används till.   

 

När det kommer till relevans är artikeln inte relevant för frågeställningarna i arbetet, men den är relevant för 

bakgrunden då den ger en övergripande bild över rasbiologin och hur samerna påverkades vilket i sin tur är 

relevant för det övriga arbetet då det ger läsaren en inblick i ämnet innan frågeställningarna besvaras. (S2A1) 
 

Den är relevant eftersom den förklarar begreppet konfirmeringsbias, vilket behandlas i uppsatsens teoretiska 

del. […] Boken är även relevant eftersom den presenterar information som bearbetas i uppsatsens resultatdel 

(S2A5) 

 

Majoriteten av elevernas gymnasiearbeten utgår till stor del från egenproducerat material i form av 

intervjuer eller enkäter. Även här diskuterar de ofta relevansen för arbetet, både genom att beskriva 

metodens användbarhet, samt varför valet av t.ex. intervjuperson är relevant för undersökningen.  
 

Metoden semistrukturerad djupintervju har valts för att kunna undersöka mäns självmord på djupet med 

hjälp av pålästa informanter som kommit i kontakt med personer som haft suicidtankar. […] Syftet med 
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urvalet var att hon troligtvis kommit i kontakt med patienter som haft suicidtankar eller t.om. begått 

självmord. (S2A3) 
 

Min tanke där var att kunna få en bra intervju där personen vet hur det är att leva i både kulturen och deras 

erfarenhet skulle bidra till arbetet då resultat skulle vara mer exakt än exempelvis när man intervjuar någon 

som har levt största delen av sitt liv i Sverige. Jag kunde inte hitta folk med den profilen förutom en person 

så jag blandade personen med tre gymnasieelever vilket gjorde så att mitt urval blev en mix av ungdomar och 

en äldre person. (S1A4) 

 

I några av elevernas motiveringar kring materialets relevans nämner de begreppet validitet. De 

skriver att materialet ger god validitet då det är relevant för det som arbetet vill undersöka. Ett 

exempel på detta är följande citat, där eleven motiverar valet av sina informanter med att det 

motsvarar undersökningens syfte: ”Validiteten i denna undersökningen är god. Den målgrupp som 

undersökningen bygger på – ensamstående mammor med depression – är den målgrupp som 

kommer att intervjuas i undersökningen” (S1A3).  

Att eleverna motiverar materialets relevans för studien visar på en medvetenhet för förhållandet 

mellan forskningsfråga och material. De är ofta väl medvetna om varför materialet är användbart 

för deras studie, samt hur de använder sig av det. Dock anpassar de sällan sina källkritiska 

resonemang utifrån förhållandet mellan material och syfte. Beroende på vad materialet används till 

förändras kraven för att det ska framstå som trovärdigt eller relevant.  

I följande resonemang beskriver en av eleverna hur hen har gått tillväga vid intervjuandet av 

sina informanter. 

 

Därför bad intervjuaren vid vissa tillfällen att svar skulle upprepas och riktade kritik mot olika svar för att 

kunna uppnå en högre tillförlitlighet. På detta sätt observeras ologiska resonemang och motsägelser i 

respondenternas svar för både en högre validitet och reliabilitet. (S1A1) 

 

Här framgår elevens oförmåga att anpassa källkritiken utefter syftet med materialet. Eftersom syftet 

med intervjuerna var att undersöka personernas livserfarenheter och upplevelser förväntas 

materialet vara subjektivt och personligt. Därmed behöver inte eleven ställa samma sorts krav på 

detta material som på ett material som ska vara objektivt och informerande.   

Det förekommer dock ett fåtal exempel i gymnasiearbetena där eleverna anpassar de källkritiska 

resonemanget utefter materialets syfte. Ett exempel på detta är när en elev diskuterar aktualiteten i 

en av sina källor.  

 

Den här boken gavs ut 2001, alltså hela 19 år sedan men trots det kan den ses som trovärdig. Det var en 

granskning av Sverigedemokraterna som gjordes under den tiden och även om partiet kan ha förändrats idag 

så förändras inte deras bakgrund som granskades i boken. (S1A4)  
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Här tar alltså eleven hänsyn till vad källan används till vid diskussionen om huruvida källan är aktuell 

är inte. Sådana resonemang tillhör dock undantaget, då de flesta elever inte anpassar den källkritiska 

reflektionen utefter källornas syfte. De beskriver dock ofta vad materialet används till och varför.  

I elevernas resonemang använder många sig av de traditionella källkritiska kriterierna äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet, även om benämningarna ibland skiljer sig åt. Detta syns bland 

annat i resonemang om tillförlitlighet, närhetskriteriet, första- och andrahandskällor samt aktörens 

motiv. Det finns även resonemang som antyder en utvidgad källkritik (de tre frågorna: Vem står 

bakom källan? Vilka belägg finns för påståendena i källan? Vad säger andra källor?). Detta är dock 

inte lika framträdande. Även om de undersöker vem som står bakom källan framkommer det inte 

att de skulle ha använt sig av andra källor för att göra detta. Det förekommer inte heller några 

tydliga resonemang som vittnar om att källornas belägg har undersökts. Det finns dock ett fåtal 

citat som visar på att eleverna jämfört informationen med vad andra källor säger. Det förekommer 

även tecken på källtillit, alltså att källans trovärdighet diskuteras i förhållande till forskningsfrågan. 

Detta syns då ett par av eleverna anpassar källkritiken utefter källans syfte i undersökningen. Vidare 

lyfter eleverna ofta källornas relevans för studien, som ett sätt att motivera källornas användbarhet.  

7.3 Vilka olika uppfattningar av källkritik går att urskilja i elevernas 

resonemang? 

Flera resonemang visar att eleverna uppfattar källkritik som någonting väldigt viktigt. En del sådana 

resonemang antyder även att eleverna ser källkritik som någonting svartvitt. 

 

Enligt guiden som är publicerad i Internetsstiftelsen hemsida är det viktigt att vara källkritisk. När man är 

källkritisk är man vaccinerad mot att bli lurad med falsk information vilket kan förenkla för dig som läsare 

samt skribent att skilja åt källor som egentligen är till nytta. (S1A2)  
 

Att vara källkritiskt är viktigt. När man är källkritisk så baseras det mesta på sann fakta. Det bevisar att källan 

är trovärdig och baserad på sann fakta. (S1A3)   

 

Dessa citat tyder på att eleverna ser två alternativ: antingen är man källkritisk och är därmed 

garanterad tillförlitlig fakta, eller så är man inte det. Att det skulle finnas flera olika dimensioner 

och nivåer av källkritik syns inte, utan de talar snarare om källkritikens varande eller icke-varande.  

Vidare säger sig eleverna ofta ha gjort allt de kan för att kritiskt granska källorna, att de har varit 

så källkritiska som möjligt. Exempelvis skriver de att: ”Denna litteratur är alltså av den högsta 

kvaliteten på området som ges ut i Sverige.” (S3A1), och ”Även fast det tog längre tid än vad det 

behövdes så var källorna noggrant utvalda och bara de mest äkta användes” (S4A1).  

Som tidigare nämnts uppfattar eleverna källkritik som något mycket viktig att kunna, samtidigt 

som de uppfattar sig själva som mycket källkritiska. Detta går dock ofta i kontrast med de faktiska 

texterna, då många elever prioriterar att lyfta allt som är bra med en källa, snarare än att diskutera 



 

 34 

kring källans svagheter och brister. Många av eleverna uppfattar med andra ord källkritik, när det 

väl kommer till att föra källkritiska resonemang, som ett sätt att ”sälja in” källans trovärdighet. 

Utrymmet för källkritik ses mer som en arena att övertala den kritiska läsaren om varför källan är 

trovärdig och bra, snarare än att själva förhålla sig kritisk till den. ”Dessa källor är kanske inte lika 

uppenbara att använda, då de inte är lika stora eller välkända som NE eller exempelvis Landguiden. 

Därför motiveras användningen av följande källor” (S3A1). Detta trots att de ofta nämner att 

källkritik just handlar om att kritiskt granska sina källor. ”Källkritiken handlar om att vara kritisk 

mot sina källor och vara noga med vilka källor som används” (S3A2).  

De källkritiska kapitlen används alltså främst för att motivera varför de har valt sina källor, istället 

för att kritiskt granska dem. Vid ett tillfälle går dock en elev mot detta och väljer att genomgående 

kritisera källan. ”Dålig källa för att det framgår inte vilka som står bakom hemsidan eller vilka som 

är ansvarig för sidan. […] Skulle inte rekommendera den här hemsidan för personer som vill ta 

reda på trovärdig information” (S4A2). Detta tyder på en uppfattning om att källkritik endast 

handlar om att uttrycka sig kritiskt mot källan.   

Medan vissa elever för välutvecklade och välgrundade källkritiska resonemang kring källornas 

trovärdighet finns det även flera elever som inte visar på detta. Istället visar ett flertal texter en 

källkritik med påståenden som mångt och mycket grundar sig i känslor, egna erfarenheter eller 

ofullständiga resonemang. Exempel på detta syns i följande citat: “Boken kvalitativa intervjuer 

hittade jag hemma och valde att använda eftersom jag litar mycket på att böcker är trovärdiga.” 

(S1A5) och “Eftersom det är ett fackförbund så skulle jag säga att det är pålitligt” (S4A1). 

Detta visar alltså på uppfattningar om att ett källkritiskt förhållningssätt kan bygga på argument 

och ställningstaganden grundade i elevens egna känslor och vardagliga resonemang. Eleverna 

verkar tycka att en källas trovärdighet och tillförlitlighet kan motiveras endast med att man som 

läsare ska lita på elevens personliga känsla och erfarenhet.  

Det är även här viktigt att poängtera att det förekommer ett flertal elevtexter där denna 

uppfattning inte verkar förekomma. Det finns istället flera elever som i motsats till detta för 

välgrundade och välutvecklade källkritiska resonemang som inte grundar sig i exempelvis egna 

känslor. 

Få elever diskuterar arbetets resultat i förhållande till metod och material. I ett enda arbete lyfts 

valet av metod och material i diskussionskapitlet, vilket är följande resonemang.  

 

En sak som hade kunnat utföras bättre i det här arbetet är att få in fler enkätsvar och endast utgå från det 

eller att bara hålla sig till djupintervjuer. Detta hade varit enklare för både läsaren och mig att tolka svaren 

(S1A2) 

 

Det förekommer dock ett fåtal liknande resonemang i andra arbeten. Dessa är dock placerade i 

metod- eller materialkapitlen.  
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Med tanke på att informanten växte upp inom Jehovas vittnen påverkar det resultatet i den mån att hon inte 

har någon egen erfarenhet kring varför människor ansluter sig till religiösa, manipulativa, sekter. Hon kan 

endast spekulera i frågan. För att utveckla uppsatsen ytterligare skulle fler före detta sektmedlemmar kunnat 

intervjuats. Med tanke på att urvalet endast består av en informant går det inte att dra några generella 

slutsatser. De slutsatser som dras utifrån denna intervjustudie går naturligtvis inte att applicera på alla sekter. 

(S2A5)  

 

En annan elev diskuterar undersökningens begränsningar och lyfter det faktum att resultatet 

grundas på ett fåtal intervjuer: ”Detta innebär att svaren som man får och som man använder som 

resultat och slutsats i uppsatsen inte är det absoluta facit på hur det ser ut i verkligheten” (S1A5). 

Sådana resonemang tyder på en uppfattning om att materialet, och därmed källorna, även behöver 

granskas i förhållande till resultatet. Detta tillför ytterligare en dimension vid avgörandet av 

källornas tillförlitlighet.  

Vidare finner vi en skillnad i elevernas uppfattning av källkritik vad gäller de källkritiska 

kriterierna, det vill säga vad som inkluderas i källkritik och vilka aspekter som ingår i ett källkritiskt 

tänkande.  

 

Urvalet för att finna dessa källor utgick från dessa synpunkter. Vem riktar sig källan till? Vem står bakom 

källan, är det till exempel en privatperson, ett företag eller en organisation? Vem är avsändaren? Är källan 

trovärdig eller inte samt hur är källans tendens? Är källan relevant tidsmässigt till det ämnet som uppsatsen 

fokuserar på? (S3A1) 
 

De så kallade källkritiska kriterierna är fyra:  

• Äkthet, som handlar om källan är äkta eller falsk?  

• Tid, som handlar om när källan skapades. Är den aktuell eller gammal?   

• Beroende, som handlar om källan är bygger på andra källor eller är fristående?  

• Tendens, som handlar om vilka värderingar som kan finnas i källan, om den är värderande, om den 

talar för någon politisk vinkel eller annat särintresse? Försöker den vara neutral eller har den syfte att påverka 

av någon anledning? (S3A2) 

 

Genom exemplen ovan kan vi se att eleverna tar olika kriterier i beaktning när de säger att de är 

källkritiska. Det första exemplet visar på en mer aktörsbaserad form av källkritik, där frågor som 

vem källan riktar sig till och vem som står bakom källan finns med. En uppfattning som skiljer sig 

från den senare exemplet, där fokus snarare ligger på frågor kring själva informationens 

trovärdighet, med ett litet undantag från tendenskriteriet som i viss mån skulle kunna inkludera 

aktören bakom. 

Dessa uppfattningsskillnader är återkommande genom elevernas arbeten. Vissa inkluderar 

kriterier riktade mot aktörerna, som i det första exemplet, medan andra elever uteslutande resonerar 

kring kriterierna som förekommer i det senare exemplet. Uppfattningar skulle kunna jämföras med 
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källkritik för digitala källor kontra traditionella källor, där det sistnämnda exemplet ses höra ihop 

med kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Medan det förstnämnda även har ett aktörfokus 

och kan jämföras med den digitala källkritiken (se bakgrund).  

Elevernas uppfattningar gällande källkritik har tagits fram genom en fenomenografisk analys (se 

5. Teoretisk utgångspunkt). Resultatet av analysen gestaltas i följande utfallsrum.  

 

Figur 1. Utfallsrum för elevers uppfattningar gällande källkritik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utfallsrummet har utformats utifrån tre teman som vi har sett i elevernas uppfattningar, nämligen 

källkritikens värde, innehåll och praktik. Uppfattningar som rör källkritikens värde eller mer 

allmänna idéer om källkritik är placerade till vänster, så som Källkritik som garanti för sann information. 

Uppfattningar om källkritikens innehåll, till exempel Källkritik som inkluderar källors påverkan på 

resultatet, är placerade i mitten. Den högra spalten innehåller uppfattningar om själva praktiserandet, 

så som Källkritik som baseras på känsla och personliga erfarenheter.  

Olika uppfattningar går att finna i ett och samma arbete, då majoriteten av gymnasiearbetena 

innehåller flera av dem. Samtidigt är det vissa uppfattningar som inte förekommer parallellt, till 

exempel verkar eleverna antingen ha uppfattningen om att källkritik innehåller traditionella eller 

aktörsbaserade kriterier (även om eleverna själva inte benämner dem så). Vissa uppfattningar är 

även vanligare än andra, exempelvis förekommer uppfattningen Källkritik som en arena att försvara 

källan i betydligt fler elevtexter än Källkritik som en arena för att kritisera källan. Ytterligare en 

uppfattning som förekommer sällan är Källkritik som inkluderar källors påverkan på resultatet. Övriga 

uppfattningar är varken särskilt dominerande eller sällsynta, utan förekommer ungefär lika ofta.   
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8. Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att undersöka svenska elevers olika förhållningssätt till källkritik i 

gymnasiearbeten inom samhällsvetenskapsprogrammet. De frågeställningar vi har besvarat är 

följande: 1. Vilka typer av källor använder svenska gymnasieelever sig av i gymnasiearbeten inom 

Samhällsvetenskapsprogrammet? 2. Vilka argument för eleverna i sina gymnasiearbeten för att 

motivera källornas trovärdighet och användbarhet? 3. Vilka olika uppfattningar gällande källkritik 

går att urskilja i elevernas resonemang? Resultatet visar att eleverna använder sig av en mängd olika 

källtyper i sina gymnasiearbeten och att majoriteten av dessa är digitala källor. Det visar även att 

eleverna för olika resonemang kring sina källors trovärdighet, som bedömer aktören och 

informationen utifrån olika källkritiska kriterier, personliga erfarenheter samt andra aspekter. 

Elevernas resonemang visar på en rad olika uppfattningar gällande källkritik, som berör 

källkritikens värde, innehåll och praktik.  

När vi undersökte elevernas källanvändning, källkritiska resonemang och källkritiska 

uppfattningar studerade vi samtliga arbeten som en helhet. Vi jämförde varken skolor, årgångar 

eller olika arbeten. Vid undersökningen av elevernas källkritiska resonemang blev det dock tydligt 

att arbetena skiljde sig mycket åt. Vissa elever resonerade kring samtliga källors trovärdighet utifrån 

olika aspekter, medan andra elever endast motiverade ett fåtal källors trovärdighet utifrån mer 

begränsade resonemang. Eftersom vi inte avsåg att göra en jämförande studie lade vi inget fokus 

på att närmare undersöka dessa skillnader. Det hade dock varit intressant att undersöka variationen 

utifrån olika skolor, lärare eller årgångar.  

Utifrån resultatet kan vi dra flera paralleller med vad tidigare studier har kommit fram till. Till 

exempel visar vårt resultat att eleverna i första hand använder sig av sekundärkällor, snarare än 

primärkällor, något som går i linje med Nygrens (2011) resultat. Vidare visar resultatet även att 

eleverna i störst utsträckning använder sig av digitala källor. Detta resultat går hand i hand med 

Svärdemo Åberg et al. (2018), även om vi i vår studie inte kan göra något anspråk på varför de 

föredragit de digitala källorna. Resultatet i vår studie visar även att eleverna i större utsträckning 

använder sig av källor kopplade till utbildningsväsendet än vad eleverna i deras studie gjorde. Trots 

detta förekommer de relativt sällan. Detta är ett resultat som Hargittai et al. (2010) också fann, även 

om de menade att dessa källor nästan aldrig användes.  

Studiens resultat visar även att många elever använde sig av argument och ställningstaganden 

grundade på egna åsikter och känslor när de argumenterade för en källas trovärdighet, ett resultat 

som liknar såväl Tväråna (2019) som Svärdemo Åberg et al. (2018) studier. Tväråna menar att 

många elever lägger in ett personligt tyckande i argumentationen gällande kritiska frågor, och att 

de kan behöva stöttning för att föra mer välgrundade underbyggda resonemang. Samtidigt som 

Svärdemo Åberg et al. konstaterar att det faktum att källorna ”[…] uppfattas som trovärdiga, utifrån 

en vardaglig argumentation, kan ses som gymnasiearbetenas största brist” (s. 20). Med andra ord 

verkar resultatet i vår studie stämma överens med vad man hittat i tidigare studier på ämnet.  
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I McGrew och Byrnes (2020) studie får elever lära sig olika strategier i syfte att utveckla en utvidgad 

källkritik. En sådan strategi är att undersöka aktören genom andra källor, vilket McGrew och Byrne 

benämner som lateral läsning. Enligt vårt resultat går det inte att utläsa att någon av eleverna skulle 

ha använt sig av denna metod. I resonemang kring aktören bakom källan beskriver eleverna sällan 

var de har hittat informationen. När de väl gör det framkommer det att de antingen hämtat 

informationen från aktören själv, eller baserat det utifrån personliga uppfattningar. Det stämmer 

överens med McGrew och Byrnes studie som antyder att undervisningsinsatser kan vara 

nödvändigt för att få elever att gå från att använda irrelevanta metoder, såsom personliga 

upplevelser, till mer effektiva metoder för att bedöma källans trovärdighet. Att eleverna i vår studie 

inte använder sig av lateral läsning går också i linje med deras studie, och kan förklaras med deras 

konstaterande om att lateral läsning är någonting väldigt svårt som eleverna behöver mycket 

stöttning för att kunna lyckas med. Även om vårt resultat till viss del visar på en utvidgad källkritik 

i vissa resonemang, är det ingen av eleverna som använder sig av de strategier McGrew och Byrne 

förespråkar.    

Vad gäller såväl Hargittai et al. (2010) som Nygren och Guath (2019) finner de att eleverna har 

olika kunskapsnivåer i informationssökning på internet, ett resultat som dock skiljer sig från vårt. 

Efter att ha gått igenom vilka källor som eleverna använt sig av kan vi inte finna att vissa elever 

använder sig av mer trovärdiga källor än andra, eller tvärtom. Dock visar vårt resultat att det finns 

vissa kunskapsskillnader eleverna emellan vad gäller källkritik. Dessa skillnader framkommer dock 

i elevernas argumentationer, resonemang och uppfattningar av källkritik, och inte deras färdigheter 

vad gäller att kritiskt granska källan vid urvalsprocessen eller själva informationssökningen. 

Det som slutligen kan sägas, och som kort nämnts tidigare, är att jämfört med tidigare studier 

visar vårt resultat på elevernas olika källkritiska resonemang och uppfattningar av fenomenet 

källkritik. Vi hoppas därmed att med denna uppsats, utöver att ge mer förståelse kring vilka källor 

samhällselever använder sig av, kunna bidra med mer förståelse gällande elevers olika 

förhållningssätt och uppfattningar av källkritik. Samtidigt hoppas vi att den kan bidra till fältet för 

forskning på gymnasiearbeten inom samhällsvetenskapsprogrammet. Genom att applicera en 

fenomenografisk ansats vill vi även bidra med en vidare bild kring lärandet om källkritik, eftersom 

uppfattningar och lärande går hand i hand. Detta bidrag är dock begränsat eftersom fenomenografi 

är en komplex teori och metod, som skulle behöva mer tid och arbete än vad som var möjligt inom 

ramarna för denna uppsats.  

Det är även viktigt att poängtera att vår studie består av ett begränsat urval, vilket också gör 

studien begränsad i sig. Med andra ord blir det därför inte rättvist att generalisera resultatet till 

Sveriges alla gymnasieelever, eller ens alla samhällselever för den delen. 

Med det sagt anser vi att de metoder som har använts inom ramen för denna uppsats har 

fungerat väl. En kombination av distans- och närläsning har varit givande, både för att kunna 

överblicka materialet och möjliggöra en djupare läsning med kategoriseringar. Vad som skulle 

kunna ses som en nackdel är att resultatet endast baseras på våra egna tolkningar. Det går säkerligen 
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att förstå och tolka texterna på andra sätt än vad vi har gjort i detta arbete. Det gör att resultatet i 

viss mån kan framstå som godtyckligt. Därmed skulle det utfallsrum som vi har redovisat i denna 

uppsats ha kunnat te sig annorlunda om andra tolkningar hade gjorts och andra uppfattningar 

framkommit. Det finns även risk för att vissa uppfattningar har missats.  

Med det sagt har vi gjort det vi har kunnat för att gå igenom olika möjliga tolkningar, dels genom 

att arbeta igenom materialet ett flertal gånger, dels genom en förhandlad samstämmighet. För att 

styrka uppsatsens pålitlighet och trovärdighet har vi i största möjliga mån delat med oss av citat, 

för att läsaren ska kunna förstå vad våra tolkningar grundar sig på. Vi har även varit transparenta 

med vår arbetsprocess och de val vi har gjort.  
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9. Konklusion 

Elevernas gymnasiearbeten innehåller en stor mängd resonemang som visar på olika 

förhållningssätt till källkritik. När eleverna resonerar kring källornas trovärdighet och användbarhet 

används olika ingångsvinklar. Även om de flesta källtyper som används är digitala, är det bara ett 

fåtal av resonemangen som visar tecken på en källkritik anpassad efter digitala källor, vilket tidigare 

beskrivits som utvidgad källkritik. Utöver det används bland annat traditionella källkritiska kriterier, 

diskussion kring aktörens syfte och kunskap och resonemang som saknar antingen belägg eller är 

baserade på personliga upplevelser. Vidare motiverar eleverna ofta användningen av sina källor 

genom att peka på relevansen för arbetet. En del elever visar även källtillit, då de anpassar 

källkritiken utefter källans förhållande till forskningsfrågan. Utifrån resonemangen går det att 

urskilja en mängd olika uppfattningar kring källkritik, till exempel uppfattningen om att källkritik 

är någonting väldigt viktigt, att det är en garanti för sann kunskap och att det är en arena för att 

försvara källan. Resultatet antyder att uppfattningen om källkritik kan skilja sig åt elever emellan, 

samt att en och samma elev kan bära på flera skilda uppfattningar.  

För att få större kunskap om hur elever förhåller sig till källkritik, både vad gäller det källkritiska 

agerandet och deras uppfattningar om källkritik, behöver fler studier utföras. I vår studie har 

elevernas praktiska agerande kring källkritik undersökts. För att komplettera detta och undersöka 

ämnet vidare kan exempelvis djupintervjuer eller fokusgrupper med elever göras. På så vis kan 

eleverna själva formulera och diskutera kring sitt källkritiska förhållningssätt, vilket tillför ytterligare 

perspektiv och ger eleverna möjlighet att beskriva vilka eventuella svårigheter de upplever med 

källkritik. Det vore även intressant att kombinera intervjustudier med deltagande observation. 

Genom att observera undervisning som behandlar källkritik går det även att få mer förståelse för 

utvecklingen av elevers källkritiska hanterande. Sådana studier skulle kunna försöka besvara de 

frågor som väckts i vår undersökning gällande de skillnader vi har sett i elevernas källkritiska 

resonemang och uppfattningar. Det vore spännande att djupare undersöka dessa skillnader i syfte 

att förstå dem genom att studera möjliga orsaker och förklaringar.   
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