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Det är alarmerande, men inte förvånande.  

Att värdera information är mycket komplext.  

Det är svårt att kontrollera om en faktauppgift är  

sann eller falsk i objektiv mening. 

 Ännu komplexare är det att i mer subjektiv mening  

kunna ”värdera värdet i en värdering”.  

Häri måste en hel arsenal av referenser blandas in. 

 Dessa lär man sig inte i en handvändning;  

det är en färdighet som tar lång tid att utveckla.  

Det handlar snarare om mänsklig mognad än om instuderingsbara kunskaper. 

 
Stig-Roland Rask 
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Jag vill tacka min familj för all stöd och hjälp som de visat under den tid som jag arbetat med 
detta examensarbete. Jag vill också tacka mina vetenskapliga handledare KG Johansson och 
Anna Dahlqvist på Musikhögskolan i Piteå. Ett stort tack också till de elever och lärare som 
ställt upp på mina intervjuer. Varmt tack till alla de ovan nämnda. Utan er hade inte denna 
uppsats varit möjlig.  
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Abstrakt 
Syftet med min uppsats var att ta reda på hur en grupp lärare arbetar med källkritik för 
internet i skolan, hur en grupp elever använder sig av internet i skolarbetet, samt om eleverna 
tror på det som sägs och skrivs och kan kritiskt granska de fakta de hittar. Detta har jag 
undersökt genom att intervjua en grupp elever i årskurs 4 till 6 samt deras lärare på en skola i 
Piteå kommun. Jag har intervjuat lärarna och eleverna kring deras uppfattningar om 
undervisningen kring källkritik. Slutsatsen jag kom fram till visar att källkritik för internet 
inte är ett prioriterat undervisningsområde utan mer ett bihang. Även internetanvändandet i 
allmänhet är ett eftersatt område. Lärarna vill arbeta mer med källkritik för internet men vet 
inte hur de ska gå till väga. Olika orsaker gör att lärarna väljer frivilligt eller tvingas prioritera 
annat före. Eleverna vill använda internet mer i skolarbetet men de får rätta sig efter vad 
läraren säger.  
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Inledning 
Jag har under min utbildning läst mycket litteratur i ämnet källkritik (se definitioner nedan) 
och blir bara mer och mer fascinerad av det. Enligt Maria-Pia Boëthius (2001) så blir fler och 
fler människor varse om att medierna manipulerar oss och att vi många gånger matas med 
vinklad och tillrättalagd fakta och information. Mycket av det som döljer sig bakom 
nyhetsrapporteringarna får vi aldrig reda på men å andra sidan kan man fråga sig om vi skulle 
orka hantera all sanning. Under mina VFU- perioder (verksamhetsförlagd utbildning) har jag 
sett hur elever använder internet som en källa i sina arbeten. Många gånger tar de fakta och 
information helt utan att reflektera varifrån de hämtar dessa och vad som egentligen står i 
texten. Jag vill i detta arbete genom studier och litteratur fördjupa mig i om elever i årskurs 4-
6 kan kritiskt granska information och om de lärare som arbetar med dem har gett dem de 
verktyg som de behöver. Jag anser att detta är en viktig fråga eftersom det kommer att beröra 
mig i mitt kommande yrkesutövande. Jag kan bara hålla med i det som läraren Stig-Roland 
Rask sagt:  
Kontrollen har gått förlorad. Monopolet är brutet. Vi är inte ensamma om att uppleva det så. Världen runt 
resonerar man kring hur detta ska hanteras. Skolan har förlorat sin monopolställning/…/ Internet har utmanat 
oss. Handsken är kastad. Låt oss plocka upp den och tillsammans anta dess utmaning. Det är vi skyldiga våra 
barn och ungdomar. Och det är de värda. (Rask, 2002, s. 119) 

 

Bakgrund 
Källkritikens historia 
Källkritik är enligt Dahlgren och Florén (1996) en metod som först började användas i 
historieforskningen men som fortsättningsvis används även i andra samhällsvetenskaper. Före 
1600-talet använde man sig inte av någon vetenskaplig metodisk källkritik, historierna som 
berättades var sagor och myter. Det ansågs mer verklighetstroget om man ”kryddade” 
historien med att en anfader varit med om det berättade. Antika historiebeskrivningar gjordes 
ofta för att glorifiera en regent eller maktperson i samhället. 
När Ramses ll på sina inskriptionstavlor lät föreviga slaget vid Kadesch 1296 f.kr, lät han framställa detta, som i 
själva verket var ett nederlag, som en lysande seger för Egypten. Syftet var givetvis att propagera för Faraos 
makt både under hans tid och under hans efterkommandes. (Dahlgren & Florén 1996, s.184) 
 
I Sverige var det bröderna Lauritz och Kurt Weibull (Thurén 1997) som stod för de nya 
idéerna kring förra sekelskiftet. Den genomslagskraft källkritiken fick under början av 1900-
talet berodde till stor del på den utbredda tron på förnuftet och den exakta vetenskapen. Det 
politiska läget i Sverige med kamp för allmän rösträtt, parlamentarism samt de konservativas 
motstånd mot reformer gör att man även kan finna politiska orsaker till källkritikens framväxt. 
Man såg raserandet av de nationella myterna i kampen för demokrati och rationalitet som en 
politisk handling.  
 
Leth & Thurén (2000) skriver att källkritik är den metod som utvecklades i 
historievetenskapen för att sålla bort de källor som inte gav välgrundad kunskap från källor 
som gav välgrundad kunskap. Källorna skulle ge en rekonstruktion av den verklighet som en 
gång varit. Källorna skulle fylla funktionen av att ge kunskap om verkligheten men 
historikernas erfarenhet säger att källorna kunde vara förfalskade, tillkomna långt efter en 
händelse ägt rum osv. Det här gjorde att alla källor inte var likvärdiga. För källkritiken 
fastställde man fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens. För historikerna har det 
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dessutom varit viktigt att skilja mellan olika typer av källor: primär-, sekundär- och 
tertiärkällor. 
 
Björkman (1996) menar att den forskning som tidigare framkommit om källkritik i första 
hand har riktat sig mot ämnet historia men till viss del även mot mediaområdet. Det som har 
gjort frågan om kritisk granskning aktuell är framväxten av internet och dess intågande i vårt 
samhälle. I sin artikel ”Ska det va´ nödvändigt” (1996) skriver Björkman om behovet av 
källkritik på internet, och om att den massiva information som finns på nätet gör att vi måste 
vara vaksamma. En naturlig del av IT-användningen måste därför vara vanlig hederlig 
källkritik, dvs. tendens-, tids- och beroendesamband samt frågor kring urval och syften i 
materialet. 
 
Definitioner av källkritik 
Det finns många olika definitioner av begreppet källkritik, men kontentan av dem alla kan 
man säga är äktheten/sanningshalten i det undersökta. Maria-Pia Boëthius (2001) skriver att vi 
nu lever i en tid där det inte räcker att hålla sig allsidigt informerad utan att vi nu också 
noggrant måste börja granska ägarna och avsändarna av informationen. I de orden finns en 
stark underton riktad till alla för att vi människor inte ska bli manipulerade korkskallar som 
hon uttrycker det. Eftersom jag har läst och funderat en hel del i kring källkritik på internet så 
har jag fastnat för Rasks (2000) tankar. Han ställer frågan om man egentligen kan säga att 
internet är en källa? Den traditionella källkritiken förutsätter ju att källan finns rent fysiskt och 
påtagligt i vår sinnesvärld men med internet är det inte så. Det finns inget fysiskt påtagligt att 
analysera och tidsbestämma och det är nästan omöjligt att säga var i världen sidan är placerad. 
Ytterligare en förutsättning för den traditionella källkritiken är att källan är beständig och 
oföränderlig. Men även här krossas den traditionella definitionen, en sida kan förändras och 
uppdateras över en natt. Det här gör att vi kommer att tvingas tänka i nya banor när vi ska 
källkritiskt granska material från internet. Vi kommer att behöva komplettera med nya 
frågeställningar och bedömningskriterier. Häri vilar en utmaning till oss alla. 

Enligt Lexikon 2000 är definitionen av källkritik:  
 Vetenskaplig metod för undersökning av källors art och innehåll i syfte att fastställa deras användbarhet för 
lösningen av det problem som är föremål för behandlingen. (Lexicon 2000, band 14, kol-lesn) 
 
Min egen definition av begreppet källkritik är; att det är en sovring av källmaterial som man 
måste företa innan man kan nyttja det i sitt arbete. 
 
Den ”tidige mediepedagogen” Célestin Freinet 
Den franske pedagogen Célestin Freinet (Isaksson, 1996) arbetade redan på 20-talet med olika 
medier i sin undervisning. Han ville förnya den traditionella skolan och skapa nya 
undervisningsmetoder. Freinet menade att lusten att lära var den viktigaste drivkraften i 
barnens inlärning och att man som lärare måste känna lust att lära ut och provocera fram en 
inlärning, få barnen att söka vidare. Freinet startade under 20-talet upp ett tryckeri för sina 
elever där de arbetade med texter och granskade dem innan tryck. För Freinet är det viktigaste 
att barnen får uttrycka sig fritt och att deras texter hade en mottagare. Viktigt var dock att 
texterna skulle vara korrekta och inte vilseledande. 
 
Men när man står inför alla dessa mer eller mindre upptrampade stigar, som går mer eller mindre parallellt 
med villfarelsens vägar, hur ska man då finna några som inte redan är övervuxna med onyttiga ord och felaktiga 
teorier? (Isaksson 1996, s 68) 
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IT i skolan 
Skolverket har sammanställt en forskningsöversikt i vilken Ulla Riis, professor vid 
Pedagogiska institutionen i Uppsala (2000) skriver att Piagets konstruktivistiska tankar 
influerade Lgr 80 men även har lämnat tydliga spår i Lpo 94 och Lpf 94.  
Enligt det konstruktivistiska sättet att se är det allra viktigaste att eleven är aktiv och huvuduppgiften för läraren 
är att handleda och guida eleven i dennes lärande. (IT i skolan mellan vision och praktik- en forskningsöversikt, 
2000, s.26) 
Riis menar att lärarrollen har blivit mer av en stimulerare och handledare för att stärka elevens 
vilja att lära samt elevens tillit till den egna förmågan. Samtidigt tar det tid för den enskilde 
läraren att skaffa sig ett professionellt övervägt förhållande till datoranvändningen i 
undervisningen. Riis talar om en ”push”-strategi från statens håll för att få ut datorn i skolan, 
vilket varken skolan som system eller lärarna frågade efter. Effekten blev att 
datortillämpningarna länge saknade pedagogisk räckvidd i skolans arbete. I och med 
läroplansöversynen inför Lgr 80 så kunde inte skolöverstyrelsen göra en ämnesdefinition, 
varför teknik blev en arena för det undersökande arbetssättet.  

Universitetsadjunkt Jens Pedersen (Riis, 2000) skriver i samma forskningsöversikt om 
teknikens oavsiktliga konsekvenser. Han refererar till Maria Bergmans etnografiska studie1 
om högstadieelevers internetanvändning. I den undersökningen fann Bergman att eleverna 
blev mer inriktade på den färdiga produkten än det arbete som kunde leda till ökade 
kunskaper. De gjorde sällan analyser eller bearbetning av den information man funnit utan 
fastnade mest för webbsidornas layout, inte för textens innehåll. 

Vidare i denna forskningsöversikt menar Ewert Bengtsson (Riis, 2000), professor i 
datoriserad bildanalys, att det är viktigt att rusta eleverna med en kritisk hållning för att 
motstå den enorma påverkan som internet utgör. Samtidigt är det viktigt att uppmuntra 
eleverna till att  utnyttja tekniken för kontakter med andra människor och möjligheten som 
detta ger för inhämtande av kunskap. Bengtsson säger att: 
Grundläggande är förmågan att förhålla sig kritisk till allt detta. Medvetenhet om att de budskap man nås av har 
ett syfte, och självständiga analyser, ställningstaganden till vad de vill säga, torde vara avgörande för hur man 
klarar sig som självständig fritt tänkande individ i ett sådant samhälle. Skolan måste alltså satsa mycket på att 
lära eleverna ta emot och kritiskt granska multimediala budskap. (IT i skolan mellan vision och praktik- en 
forskningsöversikt, 2000, s.53) 
 
Undersökning av datorn som pedagogiskt verktyg 
I en undersökning som KK-stiftelsen (Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling) 
gjorde under senhösten 1998 och januari 1999 framhöll de flesta lärare att de tekniskt och 
pedagogiskt kunde hantera datorn, men de var frustrerade över att de nästan aldrig fick gå 
kurser där man diskuterade handhavandet av datorn och det pedagogiska perspektivet på 
datorn och IT-användningen. Något som också framkom av undersökningen var att elevernas 
inhämtande av fakta och information från internet skapade mer jobb för läraren, eftersom 
denne själv måste granska det eleven hittat. Informationen på internet är inte i samma grad 
sanktionerad som läroböckerna; alltså måste läraren hjälpa eleverna ”sovra, tolka och förstå” 
informationen. Många påpekade bristerna i internetuppkopplingarna, vilka gjorde det svårt att 
tillgodogöra sig den information man annars skulle ha hittat. Vanligt var att läraren gav 
eleverna rekommendationer om vilka internetadresser de skulle använda sig av. Språket var 
ett annat hinder som bidrog till elevernas problem med att bedöma huruvida den information 
de hittat var värd något, eftersom många sidor de hittade var på engelska eller andra språk. 
Ännu ett frustrationsämne var att datorerna var för få i förhållande till elevantalet så att köer 
                                                 
1 Bergman, M (1999). På jakt efter högstadieelevers internetanvändning. En studie av högstadieelevers 
internetanvändning och Internet som kulturellt fenomen i skolan. Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen. 
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skapades för att få tillgång till internet, eller att datasalen var placerad långt från klassrummet 
och läraren inte hade möjlighet att vara på båda platserna samtidigt. 

I Lpo 94 fastställs skolans uppdrag som att: 
 
Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det 
är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ.(Lpo 94, s 11) 
 
I strävansmålen finner man att eleverna ska lära sig lyssna, diskutera, argumentera och 
använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa 
problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och 
förhållanden. För målen att uppnå i grundskolan ska skolan ansvara för att varje elev har 
kunskaper om medier och deras roll och kan använda informationsteknik som ett verktyg för 
kunskapssökande och lärande. 

Internet och källkritik 
Ulf Engström, präst (2001) skriver att genom källkritisk granskning kan man se hur olika 
historiska texter förhåller sig gentemot varandra. Samma information kan med små subtila 
ändringar tolkas helt olika. Engström menar att man som internetanvändare måste ha 
källkritikens tumregler i bakhuvudet eftersom oftast ingen information är helt sann eller helt 
falsk utan snarare sannolik. 

Jan Sandred, journalist och Ulf Engström (1999) menar att i och med internets intågande i vår 
vardag så försvinner den professionella källkritiken. Det som varit journalistikens och 
läroboksförfattarnas grundpelare blir vi konsumenter själva ansvariga för: att granska den 
information vi hittar och läser. 
 
Korrekt information blir meningslös utan relation till kända begrepp eller vedertagna normer. Därför florerar 
de mest underliga uppgifter och påståenden på internet som kräver källkritik och kunskap för att hanteras på 
rätt sätt. (Sandred och Engström, 1999, s.30) 
 
Information är lätt att komma över enligt Sandred och Engström (1999) men sällan de 
bakomliggande faktorerna till informationen. Ofta används lösryckta citat för att stärka en 
ståndpunkt och öka trovärdigheten i de budskap man vill framföra. Det är föräldrarnas och 
lärarnas ansvar att lära barnen hur man hittar på internet och att tydligt markera var gränsen 
går för vad som är rätt och fel. Sandred och Engström menar att man inte bara kan sätta regler 
- man måste diskutera och förklara. Genom att ge barnen en stark självkänsla och uppmuntra 
deras integritet så lär de sig tänka kritiskt och respektera andras integritet. Sandred och 
Engström liknar internet vid en stor, festlig och brokig tavla och att använda internet i 
källhänvisningar är som att säga ”hört på stan”. Det är sällan man hittar källhänvisningar på 
en hemsida och ingen garanterar länkar från sin hemsida. Sandred och Engström har gjort 
jämförelser mellan vad skolverket tidigare skrev om ansvaret för internet och hur texten har 
omformulerats till idag. Tidigare: 
Ansvaret för att värdera och bedöma innehållets validitet och reliabilitet i till exempel ett skolsammanhang 
ligger i sin helhet på den som väljer att läsa informationen, vilket innefattar allt från källkritik till bedömning av 
informationens användbarhet./…/Skolverket och skoldatanätet kan därför inte lastas för en situation där man 
inledningsvis i sökkedjan pekade på en länk som i sin yttersta förlängning kan innebära att en elev eller lärare 
får tillgång till något som man kan bedöma vara mindre lämpligt. (ref. Sandred och Engström,1999,s 33) 
 
Sandred och Engström säger att under sommaren 1997 lastade skolverket över ett större 
ansvar på den enskilde eleven. Och idag tar skolan i praktiken inget ansvar för hur den 
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enskilde eleven hanterar information eller intryck från internet. Numera lyder samma stycke 
så här: 
Ansvaret för hur verktyget Internet används ligger alltid i användarens hand. Ingen kan eller hinner kontrollera 
vilken information som eleven hämtar eller lämnar ifrån sig. Däremot ligger det på skolan att eleverna lär sig 
hur man beter sig för att inte skämma ut sig och skolan./…/Skolhuvudmannen är formellt ansvarig för sin del av 
skoldatanätet och internet. Vilka ska släppas ut och vilka regler ska de följa? Vilken information lämnar skolan 
på internet och vilka verktyg sätts i händerna på användarna? Det är bara skolhuvudmannen som utifrån 
skolans eget perspektiv kan utfärda tekniska och etiska regler för internets utnyttjande./…/ Skoldatanätet 
innehåller länkar till två typer av informationsplatser: Hemsidor med en tydlig koppling till skolans verksamhet 
och hemsidor som i sin tur innehåller nyttiga länkar. Att det finns en länk till en länk till en annan skolas 
hemsida eller organisation innebär inte att skolverket och skoldatanätet har betygsatt den eller sanktionerat den 
verksamhet eller information dit länken når, bara att de kan vara intressanta för skolorna i ett brett perspektiv. 
Skolverket och skoldatanätet kan heller inte lastas om en länk längre fram i sökkedjan leder en elev eller lärare 
till information som kan bedömas som mindre lämplig. (ref. Sandred och Engström,1999,s 34) 
 
Sandred och Engström skriver vidare att skolverket inte är ensamma att svära sig fria från 
ansvar, ofta skriver författaren eller webbmastern att man får ta ”informationen på egen risk”.  

Eftersom alla med internetanslutning kan bli publicister finns idag en salig blandning av fakta 
och desinformation. Det skiljer bara ett klick mellan sanning och lögn och eftersom det inte 
finns någon censur på internet så sprids det lätt nya fakta, åsikter och värderingar.  

Den fjärde basfärdigheten 
Läraren Stig-Roland Rask (2002) menar också han att vi idag kan se en stor skillnad i antalet 
publicister på internet, den som vill kan göra sitt budskap synligt för hela världen. Rask menar 
att ytterst handlar den nya tekniken om att få möjlighet att fritt uttrycka sig och få tillgång till 
information. Dock är det den fjärde basfärdigheten, de åtta s:en, som han poängterar är så 
viktig att den bör betraktas lika med de traditionella läsa, skriva och räkna. De åtta s:en är: 
söka, samla, sålla, sovra, sortera, strukturera, systematisera och sammanställa. Att värdera 
information är mycket svårt och att objektivt kontrollera huruvida en faktauppgift är sann eller 
falsk är också det mycket svårt. Det krävs en hel del referenser för att utveckla den 
färdigheten, det handlar enligt Rask mer om mänsklig mognad än om instuderingsbara 
kunskaper. 
Helt klart är att vi idag utsätts för ett helt annat medialt flöde än för 10-20 år sedan./…/ Att kunna filtrera 
utbudet är nödvändigt för att inte drunkna. Att värdera dess värderingar är lika viktigt. Ibland måste det helt 
enkelt finnas varningsklockor som ringer och spärrar som slår till. Sitter dessa dessutom inuti så är det ännu 
bättre. Att lära sig denna ”fjärde basfärdighet”, dvs. att hantera det mediala flödet är en stor och nödvändig 
utmaning för oss alla. (Rask 2002, s.117) 
 
Rask menar att skolan har förlorat sin monopolställning och att det gäller för den att behålla 
så många ”marknadsandelar” som möjligt. Den utmaning som det nya samhället ställer måste 
leda till insikt att värderingsfrågorna måste lyftas till en prioriterad nivå där alla vuxna 
handlar tillsammans för att stärka elevernas kunskapsbildning. 

Gunnar Sjöstedt, docent och forskare vid UI (utrikespolitiska institutet) & Paula Stenström, fil 
kand i statsvetenskap (2002) menar att källkritik, i sin ursprungliga mening, på internet blir en 
absurditet eftersom antalet källor inom i stort sett alla områden är oändliga. Att då granska 
alla källor man har tillgång till blir ett gigantiskt arbete. Internet underlättar mycket för den 
som söker information men samtidigt ställer det större krav på informationssökaren. Det enda 
som egentligen begränsar på internet enligt Sjöstedt & Stenström är sökarens uthållighet och 
tid. 
Internet är ingen källa. Internet är ett verktyg för att finna källor, och för att kunna bedöma dessa måste man 
vara väl förtrogen med detta verktyg. (Sjöstedt & Stenström 2002 s, 53) 
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Värdering av källmaterial 
Göran Leth, fil dr och universitetslektor & Torsten Thurén, docent och universitetslektor 
(2000) menar att om vi ska tillämpa källkritik vid hantering av källor på internet så gäller 
fortfarande ursprungskriterierna men de måste vidgas. Som en komplettering till de 
traditionella kriterierna har Leth & Thurén tagit fram ytterligare tre punkter som de förordar: 

• Världsbild och kunskapssyn som tendens 
• Trovärdighet 
• Källans förutsättningar och egenskaper 

Med första punkten menar man att för att kunna värdera en källas uppgifter bör man försöka 
bestämma dess världsbild. Kommer den från västvärlden har den kanske västvärldens 
världsbild och kunskapssyn, olika kulturer har olika synsätt. Trovärdighet är svårt men några 
tips ger författarna, verkar källan opartisk, objektiv, avsaknad av dolda motiv och uppvisar 
kvalitetskontroll ger den en högre trovärdighet. Man bör välja källor som ger så mycket 
information som möjligt. Inga källor är fullkomliga vilket har att göra med att den mänskliga 
faktorn ligger bakom allt som produceras på internet. Leth & Thurén menar att det ibland kan 
vara på sin plats att ställa krav på källor att de redovisar att de redovisar efter vilka kriterier 
och enligt vilka principer de bedriver sin verksamhet. 
 
Tidigare forskning 
Mot bakgrund av det som hittills lagts fram har jag funnit några forskningsrapporter och 
examensarbeten som kan kopplas till ämnet källkritik. Alla arbeten är inte på C-nivå men jag 
har gjort det här urvalet därför att jag anser att det finns relevans till mitt ämne. 
 

Johansson & Söderlund (2001) kom i sitt examensarbete fram till att lärare anser att källkritik 
är viktigt när det gäller informationssökning och de är mycket väl medvetna om elevernas 
bristande källkritik men trots detta undervisar de väldigt lite i det ämnet. De elevenkäter  
Johansson & Söderlund gjorde kring informationssökning på internet visar på dåliga 
kunskaper i ämnet och en attityd från eleverna som inte ansåg att de behövde källkritiken. 
Kontentan blev att frånvaron av undervisning kring källkritik speglade sig i elevernas resultat 
på enkäten. Trots lättillgänglig och bra information från skolverket kring källkritik så kände 
de flesta av lärarna inte till var de skulle hitta den informationen. 

Under våren 1989 gjorde Jonas Wall, massmedieforskare, en undersökning som resulterade i 
en rapport om massmedier och massmediekunskap. Undersökningen gjordes i Stockholm 
bland niondeklassare och årskurs två på gymnasiet. Anledningen till att jag väljer att ta med 
den undersökningen är att jag anser Walls resultat relevant i sammanhanget. Hans resultat av 
undersökningen visar att datorer och samtal kring datorns roll har lite utrymme i skolan trots 
läroplanens formuleringar. Wall menar att eleverna känner störst förtroende på vad de själva 
ser vilket i sin tur tangerar bristen på kritisk granskning. 

Nygård & Lundin Nygård (2001) gjorde ett examensarbete kring att utveckla elevers 
förståelse av källkritik med media som läromedel. Arbetet och undersökningen gjordes på 
gymnasiet men även denna undersökning har jag valt att ta med för dess relevans skull. I 
deras undersökning gjordes inlämningsuppgifter med eleverna för att mäta förkunskaperna. 
Sedan lades undervisningen upp med genomgångar för hur man källkritiskt granskar. Nygård 
& Lundin Nygård kom fram till att det utvecklingsarbete de gjort gav resultat och de flesta 
eleverna utvecklade sin förståelse av källkritik. I sin sammanfattande diskussion menar de att 
eleverna själva tyckte motivationen för källkritisk granskning ökade med media som 
läromedel. 
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Eklöf (2002) fann i sin undersökning att lärarna var medvetna om problemet med källkritik på 
Internet men de var samtidigt missnöjda med hur de själva hade kunnat behandla ämnet. Eklöf 
fann en diskrepans mellan lärare och elevers sätt att se på problemet, eleverna ansåg sig bättre 
på att hantera internet än vad lärarna ansåg att eleverna var. De elever Eklöf undersökte var 
mer inriktade på innehållsliga problem än vad lärarna trodde men samtidigt var de mindre 
kritiska till material hämtat från internet. I undersökningen fann Eklöf att de elever som fått 
undervisning i källkritik hanterade problemen på ett annat sätt än de elever som inte fått sådan 
undervisning. 

Syfte 
Mitt syfte är att ge en beskrivning av hur en grupp lärare arbetar med källkritik för internet i 
skolan, hur eleverna använder sig av internet i skolarbetet, samt om de tror på det som sägs 
och skrivs och kan kritiskt granska de fakta de hittar. 
 
För att uppnå mitt syfte ska jag behandla följande punkter: 

• Lärarnas uppfattning om elevernas kunskap kring källkritik för internet, sitt eget sätt 
att behandla internet och avsaknaden av egna kunskaper kring källkritik för internet 

• Elevernas uppfattningar om hur de använder internet i skolan: upplever de att läraren 
uppmuntrar till användandet av internet, och litar de på de fakta/ den information de 
hittar på internet? 

 
 
Frågeställningar 

• Hur arbetar lärarna med sina elever i källkritik för internet? 
• Hur använder sig eleverna av internet i skolarbeten? 
• Kan elever i årskurs 4-6 kritiskt granska fakta och information som de hittar på 

internet? 
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Metod 
Intervju 
I syftet skriver jag att jag vill ta reda på hur en grupp lärare arbetar med källkritik för internet i 
skolan, hur eleverna använder internet i skolarbetet, samt om de tror på vad som sägs och kan 
kritiskt granska de fakta de hittar. Bland lärare och elever har jag valt att göra intervjuer, se 
bilaga 1 och 2. Detta för att få reda på lärarnas och elevernas personliga tankar och 
erfarenheter kring internet som verktyg i skolarbetet och kring källkritiken. För egen del så 
tycker jag att det är lättare att prata direkt med en person och på så sätt komma närmare 
kärnan i svaren. Ett problem som lätt kan uppstå för intervjuaren under intervjun är att hålla 
tyst och aktivt lyssna. (Svensson & Starrin, 1996). Det är svårt att ställa bra frågor när man 
gör intervjuer särskilt om man inte är erfaren. (Merriam, 1994). En av fördelarna med att 
använda intervju som undersökningsmetod är enligt Kvale (1997) att man, till skillnad från 
enkät, får tillträde till intervjupersonens egna tankar och erfarenheter. En fördel med 
intervjuer är att om man vill så kan man utveckla intervjufrågorna allt eftersom intervjun 
fortlöper. En annan fördel är att man genom ett samtal som styrs av intervjuarens syfte och 
frågeställning får ta del av en persons kunskaper och åsikter (Kvale, 1997). Jag har valt att 
göra intervjuer med fyra lärare och sex elever. I mina förberedelser försökte jag hitta kärnan i 
varje fråga och funderade över hur svaren skulle kunna låta, utifrån det förbereda jag mig på 
ett par följdfrågor. Jag lämnade ett stort utrymme för de intervjuade att svara individuellt och 
tyckte att de tog det utrymme de vill ha. Under intervjuerna med eleverna fick jag ställa mer 
följdfrågor än då jag intervjuade lärarna. Eleverna var blygare och broderade inte ut sina svar 
som de vuxna gjorde.  
 
Intervjupersonernas bakgrund 
Informanter:  
Intervjuer: fyra stycken lärare och sex stycken elever 
Material: Intervjufrågor och bandspelare 
Alla intervjuer gjordes i klassrummet där hemkunskap undervisas. 
 
De lärare jag intervjuade arbetar på en skola i Piteå kommun. Eleverna jag intervjuade går 
också på denna skola. Jag valde att göra mina intervjuer i årskurs 4-6 eftersom jag ville 
begränsa mig till det som förr kallades mellanstadiet. Nedan följer en kort beskrivning av de 
personer jag intervjuat. Namnen är fingerade. 
 
Sofia är i 30-årsåldern och arbetar i årskurs 4 med en klass på cirka 20 elever. Hon har arbetat 
som lärare i ungefär 10 år. Hon har följt sin klass sedan årskurs 1 och känner eleverna väl, 
hon undervisar sina elever i alla ämnen utom gymnastik. Tidigare har Sofia arbetat i en 
inlandskommun i låg- och mellanstadiet men även på olika skolor i Piteå kommun. Sofia är 
medieansvarig på skolan men säger själv att hon tycker vissa bitar som följer med ansvaret är 
svåra. Hon lovordar dock CMiT2 som ställer upp och hjälper till när något strular ihop sig. 
Sofia använder datorn själv en hel del och kan sägas vara en van dataanvändare. Min intervju 
med Sofia gjordes 11 november och tog cirka 30 minuter, den gjordes under en av hennes 
”håltimmar”.  
 
Karin är i 55-årsåldern och arbetar i årskurs 5, som hon tog över i höstas efter att ha skickat 
iväg årskurs 6 till högstadiet i våras. Hon delar klassen med en annan kvinna som är vikarie 
fram till jul. Karin undervisar klassen i svenska, samhällskunskap och engelska, vikarien i 
                                                 
2 CmiT betyder Centrum för media och IT i grundskolan och är en pedagogisk resursenhet för alla i grundskolan 
i Piteå Kommun 
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matematik och naturkunskap. Karin har arbetat länge som lärare och säger sig inte vara så van 
vid datorer som många av de yngre lärarna är, hon är dock inte främmande för att använda 
datorer i undervisningen. Denna intervju gjordes 12 november under eftermiddagen när 
Karins undervisningstid var slut, den tog cirka 35 minuter. 
 
Monica är i 45-årsåldern och arbetar i årskurs 6. Hon tog över klassen när de började femman 
och delar klassen med Sara. Monica undervisar i svenska, engelska, samhällskunskap och 
hemkunskap. Hon har arbetat som lärare sen mitten av 90-talet och är utbildad 1-7 lärare. 
Tidigare arbetade Monica med människor som hade hamnat snett i livet och behövde hjälp. 
Bland hennes första lärarjobb var att hon fick hon ta hand om ”värstingarna” på en 
högstadieskola i Piteå kommun. Där hade hon undervisning i ett grupprum. Monica anser sig 
inte vara en flitig dator- och internetanvändare, hon tycker att tekniken strular ofta och tar 
mycket tid från undervisningen. Dock är hon inte emot att eleverna använder sig av internet i 
sina arbeten men uppmanar dem gärna till att söka andra källor. Intervjun gjordes 28 oktober 
efter skoldagens slut och tog cirka 30 minuter. 
 
Sara arbetar också i årskurs 6 och hade före Monica kom haft delar av klassen i årskurs 3 och 
4. Sara har hand om matematik- och naturkunskapsundervisningen i klassen. Hon är i 50-
årsåldern och har arbetat flera år som lärare. Hon har jobbat på flera skolor i Piteå kommun 
både på mellan- och högstadiet. Hon anser sig vara hyfsat van användare av datorn men anser 
att hennes metoder att söka på internet inte alltid passar eleverna. Sara tycker att tekniken 
ibland tar för mycket tid av lektionerna, men även när sökproblem uppstår och eleverna inte 
hittar vad de letar. Intervjun med Sara gjordes 29 november och tog 50 minuter. Även denna 
intervju gjordes efter skolans slut då eleverna gått för dagen.  
 
Jag har intervjuat 6 elever, två ur varje årskurs från 4:an till 6:an. De elever som jag intervjuat 
använder jag fingerade namn på och nedan följer namnen. Valet av elever har jag gjort 
tillsammans med läraren. Eftersom jag ville ha ut en viss substans av intervjuerna så var mitt 
kriterium vid valen var att eleverna skulle våga bli inspelade under intervjun och kunna svara 
seriöst på frågorna. En naturlig vinkling av urvalet blev då de skötsamma och ordentliga 
eleverna. 
 
Tom & Lina går i årskurs 4. Båda eleverna säger själva att de använder internet hemma men 
inte särskilt ofta.  
  
Peo & Moa går i årskurs 5. Eleverna har internet hemma och använder det nästan dagligen 
enligt dem själva. 
 
Jim och Linnea går i årskurs 6. Båda eleverna använder internet och då främst till MSN3.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 MSN är ett chattprogram på internet  
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Resultat 
Mitt syfte med arbetet var att ta reda på hur en grupp lärare arbetar med källkritik för internet 
i skolan, hur eleverna använder sig av internet i skolarbetet, samt om de tror på det som sägs 
och skrivs och kan kritiskt granska den fakta de hittar. Nedan följer en sammanställning över 
vad mina intervjuer visade. Jag har delat in frågor och svar i tre kategorier för lärare 
respektive elever: 
Lärarnas uppfattningar: om elevernas internetanvändande i skolan, om sitt eget sätt att 
behandla internet med eleverna och om avsaknaden av egna kunskaper kring källkritik för 
internet.  
Elevernas uppfattningar: om internetanvändandet i skolan, om lärarens tips och engagemang 
kring internetanvändning i skolarbetet, om tilliten till internet. 
 
Lärarnas uppfattningar 
Om elevernas internetanvändande i skolan 
När det gäller eleverna i åk 4 så menar Sofia att de inte använder internet självmant utan de 
gånger de använder det så är det på hennes initiativ. Enligt henne så tänker de gemensamt 
igenom vad de vill veta och var de kan tänkas finna bra svar. Sofia skulle vilja att eleverna 
använder internet mer än vad de gör idag och då som sökverktyg för att hitta fakta de behöver 
till olika arbeten. Hon tror att hennes elever tror att allt de läser är rätt och att de tar fakta 
ganska rakt av och inte granskar den. I klassen har man jobbat med reklam, tidningar, film 
och TV men ”inte hunnit till internet”, som Sofia själv sa. 

Karin i årskurs 5 säger att hennes elever har använt internet fast inte just den grupp hon har nu 
eftersom det finns vissa oroliga elever och då blir det inte görligt. Hon refererade under 
intervjun till sin förra klass, en årskurs 6 som lämnade skolan förra året. De gånger Karin har 
använt internet i undervisningen har det varit på både hennes och elevernas initiativ eftersom 
en många skolböcker är gamla och inaktuella. Det var särskilt inom geografin som de har 
använt internet. 

Sara i åk 6 menar att eleverna under hennes lektioner inte använder internet alltför ofta 
eftersom hon anser det svårt för eleverna att hitta bra sökord. Internetanvändningen sker mest 
på elevernas initiativ, men kan ibland ske på hennes om hon anser att svar inte finns att tillgå 
via de vanliga kanalerna, t ex böcker. Sara undervisar mest i matematik, och 
internetanvändning är obefintligt på de lektionerna. Däremot händer det på NO-passen att 
datorn slås på och eleverna söker fakta på internet. Sara upplever att så länge tekniken 
fungerar så använder sig eleverna av internet i lagom doser. Hon vill inte att det blir övervikt, 
utan internet ska användas med måtta. Hon tror att eleverna plockar sina fakta ganska rakt av 
och att de är rätt så dåliga på att granska sina fakta. 

Monica i åk 6 låter eleverna använda internet för att hitta fakta till diverse arbeten när 
datorerna fungerar. Den mesta användningen sker på elevernas egna initiativ men hon 
uppmanar dem att även söka via andra källor ex tidningar, personer de känner, böcker. 
Monica ser inte nödvändigtvis att eleverna ska använda internet mer i skolan, bara de får fram 
bra fakta bryr hon sig inte var de tar dem ifrån. Hon har inte uttryckligen sagt nej till någon 
sajt men menar att skolan har en policy att eleverna inte ska vara på sexsidor och liknande. 
Hon trodde inte det fanns några filter på datorerna. Monica gör antagandet att eleverna 
plockar sina fakta från internet rakt av trots att de har pratat en hel del om hur man ska tänka 
när man tar information från internet. 

Lärarna om sitt eget sätt att behandla internet med eleverna 
Sofia i åk 4 anser att hon uppmuntrar sina elever att använda internet eftersom det är ett bra 
komplement till böcker. Hon menar att sökgången är ungefär så att: eleverna söker – hittar 
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inget – läraren söker – hittar – tipsar eleverna om adressen. Hon har ingen aning huruvida det 
finns filter i datorerna men tycker att det är viktigt att våga visa de mörkare sidorna av internet 
och diskutera öppet med eleverna kring detta. Eleverna har, enligt henne, inte använt datorn så 
mycket utan mest som skrivmaskin och för olika spel. 
 
Karin i åk 5 anser att internet är ett bra komplement till böcker och hon har en förteckning 
med sajter lämpade för eleverna att använda. Hon har uppmuntrat eleverna att använda sig av 
internet eftersom hon anser att det är lärorikt för eleverna att lära sig söka fakta. Det finns 
sajter som hon inte tycker är lämpliga, och hon menar att eleverna ska hålla sig till de 
rekommenderade sajterna. Karin tror att eleverna har lite svårt med att granska de texter de 
hittar på internet och att de behöver handledning. Det som hon tror avgör hur elever plockar 
faktatexter från internet är huruvida de själva förstår vad som står skrivet i den text de valt. 
 
Sara tycker att hon är lite dålig på att hitta rätt sökkanaler på internet och att bland de äldre 
eleverna finns det de som är bättre än hon själv på att söka fakta. Hon förordar dock i första 
hand att eleverna på mellanstadiet bör söka sina fakta via böcker och sedan kan internet bli en 
extra kanal. Sara upplever sig själv lite dålig på att tipsa sina elever om bra sökvägar och 
sajter, hennes egna passar inte alltid eleverna. Hon upplever att det är svårt att hinna hänga 
med eftersom en del sajter försvinner och en del kommer nya. Just för de yngre eleverna 
tycker hon att det är svårt eftersom det ofta är för svåra texter som inte gagnar eleverna. Sara 
menar att de pratat i klassen om vilka sajter som var mer eller mindre lämpliga att använda 
men hon tillåter inte så många vid datorerna eftersom hon vill ha koll på eleverna. 
 
Monica i åk 6 tror inte att det finns några filter på datorerna men sa att det var möjligt att 
kommunen står för det. Källkritik för internet är inget som hon tar upp specifikt med eleverna 
utan det kommer löpande när det behövs och då pratar hon i allmänhet om ämnet. Hon tror 
inte på källkritik som ett eget ämne utan menar att det är viktigt visa på kopplingar, det 
eleverna lär sig i t ex historia om källkritik ska de kunna ta med sig till t ex engelska. I 
förlängningen har Monica en förhoppning om att när hon pratar om källkritik på lektionerna 
med eleverna så ska de kunna ta med sig det när de sitter vid datorn och internet. 
 
Lärarna om avsaknaden av egna kunskaper kring källkritik för internet 
Sofia i åk 4 menar att det här med källkritik för internet egentligen inte är så svårt fast hon tror 
det. Samtidigt vill hon lära sig mer om att använda internet som ett sökverktyg eftersom hon 
hamnar ofta på samma sajter. Hon anser att skolan borde satsa mer på källkritisk undervisning 
eftersom det på internet finns så mycket information som eleverna ska kunna sortera och 
hantera. 
 
Karin i åk 5 menar att man skulle kunna köra lite intensivt i perioder med källkritik för 
internet. Titta på olika texter från samma område och jämföra och filosofera kring bakgrunden 
till dem. Nu tar hon källkritiken mer löpande när de arbetar med något, och är det något som 
verkar galet så tittar de på det tillsammans för att kunna avgöra om det var sant eller ej. Karin 
tycker att hon saknar kunskaper i att undervisa kring källkritik för internet. Hon menar att det 
mesta hon fått lära sig har handlat om den tekniska biten, och hon kan vid närmare eftertanke 
inte komma på någon fortbildning som handlat om källkritik för internet eller att granska 
fakta. Karin menar att andras erfarenheter och misstag kan lära en annan någonting, hon 
skulle vilja lära sig mer i allmänhet mer om källkritik för internet. 
 
Sara i åk 6 tycker att skolan borde satsa mer på källkritik för de äldre eleverna, men att det är 
ett stort ansvar för både hemmet och skolan. Hon menar att det kanske vore ännu viktigare att 
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man hemmavid pratar om internetanvändningen eftersom det är hemma som eleverna, oftare 
än i skolan, hamnar ensamma framför internet. Hon menar vidare att hon känner sig för 
oinsatt i problemet kring källkritik men att hon klart bör lära sig mer. Det är internet i 
allmänhet och att hitta rätt nivå på sajter och sökvägar till eleverna i synnerhet som läraren 
efterfrågar. 
 
Monica i åk 6 anser att källkritik kunde ligga som ett eget ämne under en period för att sen 
stråla ut i de olika ämnena. Detta för att eleverna ska kunna se kopplingar mellan ämnena, 
något som hennes elever har svårt för idag. Monica i åk 6 säger att om datorerna inte fungerar 
så faller internetundervisningen ganska platt, det blir ingen rutin i det. Att själv kritiskt 
granska i allmänhet anser läraren att hon kan ganska bra men känner en viss tvekan inför 
internet.  

Elevernas uppfattningar 
Om internetanvändandet i skolan 
De två eleverna i årskurs 4, Tom och Lina, är tämligen överens om att de sällan använder 
datorerna i klassrummet, Lina menar att hon aldrig använder dem medan Tom hade använt 
dem vid något enstaka tillfälle. Enligt Lina är det läraren som letar om de söker något på 
internet och datorerna mest används mest för att skriva ut fakta de hittat. Hon är lite tveksam 
till att använda internet mer i skolan för hon tycker det är svårt att hitta det man vill ha ibland. 
Tom anser att internet kunde vara bra att ha om det man vill hitta inte finns någon annanstans. 
Dock är han tveksam till att använda internet mer än vad han gör idag eftersom han inte 
trodde att han skulle behöva det.  
 
Moa i årskurs 5 menar att hon aldrig använder datorn i skolan eftersom de inte får för läraren. 
Det är bara om de ska skriva något om eller till varandra de använder datorerna. Hon vill 
använda internet oftare och tror att det skulle vara lättare att hitta fakta och göra bra 
skolarbeten med det. Peo i årskurs 5 menar att de använder datorerna och internet så sällan 
därför att det blir för lång kö och de har för lite datorer. Han vill använda internet oftare och 
tror det finns mer fakta att hämta där än i böcker.  
 
Jim i årskurs 6 brukar inte använda internet så mycket i skolan, det är mest på torsdagar då de 
arbetar med elevens val, däremot vill han använda det oftare. Han är lite tveksam men tror 
nog att det finns mer fakta på internet än i böcker. Linnea i sexan brukar använda internet 
ganska ofta i skolan. Eftersom hon ofta bli klar före de andra i klassen med olika arbeten så 
brukar hon få tillstånd av läraren att använda internet för att ta ut bilder till arbetena. Linnea 
vill dock använda det ännu mer. Hon tycker många gånger att det finns mer fakta på internet 
än i böckerna.  
 
Om lärarens tips och engagemang kring internetanvändning i skolarbetet 
Tom och Lina i årskurs 4 kan inte komma på att deras lärare någon gång hade pratat om vad 
man ska tänka på när man var ute på internet. Tom menar att det vet de flesta i alla fall. 
Moa i årskurs 5 antar att om de fick använda internet mer skulle nog läraren tipsa dem om bra 
sajter att använda. Både Peo och Moa i årskurs 5 kan inte erinra sig att läraren har tagit upp 
hur man ska tänka när man använder sajter på internet som källa.  
 
Enligt Jim och Linnea i årskurs 6 så har läraren tipsat dem att använda Google och Altavista 
när de ska söka fakta till arbeten. Läraren har även, enligt eleverna, undervisat i hur eleverna 
ska tänka om information och fakta de tar från internet. Exempelvis att de ska tänka på vad 
som står på sidan och att göra om svåra ord till sina egna om de använder texter från internet. 
Linnea berättar att när de gick 5:an så kom det en man som hette Brage till skolan för att ha 
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dataundervisning. Han tog upp hur man skulle söka på internet, hur man skulle tänka och så 
vidare.  
 
Om tilliten till internet 
Lina i årskurs 4 är tveksam när hon svarar på om hon litar på de sajter hon besöker på 
internet, eftersom hon mest söker bilder kom hon på att det ibland fanns bilder som hon inte 
litade på. Det kunde vara bilder där något var ditmålat eller inklippt. Hon har ingen aning om 
hur hon ska veta att fakta hon tar till skolarbetet är sant, men tror att man kan hitta mer och 
bättre fakta på internet än i böcker. Tom i årskurs 4 tror inte att man kan hitta mer och bättre 
fakta på internet eftersom mycket är ljug där. Han tror mer på det som står i böcker.  
 
I årskurs 5 tror Moa mer på sajter där det står namn på vem som gjort den än sajter där det 
inget namn finns. Hon vet inte riktigt hur hon ska ta reda på att fakta hon hittar är sanna men 
tror att det finns mer fakta på internet än i böckerna. Hemma brukar hon få hjälp av sin 
mamma för att avgöra en källas värde. Peo i årskurs 5 menar att han inte litar på sajter där det 
står att en vara har ett pris men det står inte vad priset är. Som exempel tog han Fox hemsida, 
där fanns inga priser utsatta enligt honom. Dock tror Peo att man kan hitta mer och bättre 
fakta på internet än i böcker. 
 
Jim i årskurs 6 menar att han tänker på att vara kritisk ibland men inte alltid, han säger att han 
brukade jämföra texter för att se om fakta stämde. Enligt Jim så ökade trovärdigheten på en 
sida om den var uppdaterad och hade en bra rubrik. Linnea i sexan menar att om sidan inte är 
uppdaterad och det står helt galna saker på den så kan hon inte lita på den. Hon tog som 
exempel att sidor med telefonnummer var mer pålitliga än sidor utan. Linnea menar att man 
aldrig riktigt kan veta om det som står på en sida är sant. Däremot kan man kolla upp det 
genom att jämföra med vad som står på andra liknade sidor. Linnea tog som exempel 
rasistsidor som är osanna men som ville få andra att tro på dem. Hon menar att hon ofta tänker 
på att vara kritisk när hon är ute på internet men inte alltid. 
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Diskussion 
Giltighet och tillförlitlighet 
Det är viktigt att man utfört undersökningarna på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att 
undersökningen har god reliabilitet. Med andra ord handlar det om att diskutera faktorer som 
kan påverka kvaliteten och trovärdigheten i undersökningen. Jag har gjort en liten 
undersökning på en skola i Piteå kommun trots detta anser att jag att jag med mina intervjuer 
har kunnat uppnå mitt syfte och det har gett mig ett tillförlitligt resultat. Detta eftersom de 
svar jag fått av både lärare och elever överensstämmer till stor del med de tidigare 
forskningarnas resultat. Dessutom har jag funnit stöd i den litteratur som jag använt mig av. 
Dock finns det nackdelar med att använda intervjuer som metod. En av dem är enligt Patel & 
Davidson (1994) den relation jag som intervjuare har till intervjupersonen kan påverka 
svaren. Min ansiktsmimik eller omedvetna gester kan avslöja vad jag känner och påverka 
intervjupersonens svar. För att undvika dessa fallgropar hade jag förberett mig väl inför 
intervjuerna, läst in mig på frågorna och eventuella följdfrågor. Jag lät jag intervjupersonerna 
prata ganska fritt kring frågorna och bad dem precisera om det var något jag tyckte var oklart.  
 
Att ställa frågor är inte svårt. Men det är svårt, kanske t o m en konst, att få en fråga att stämma överens med det 
tidigare sagda och få den att bidra till att ge hela intervjun en mening och en rytm. (Svensson & Starrin,1996 s. 
66) 
  
En av faktorerna som kan ha påverkat mina resultat är att jag inte har någon större vana av att 
göra intervjuer. Det är något som i sin tur kräver erfarenhet och övning. (Merriam, 1994). Jag 
har under arbetets gång upptäckt svårigheterna med att formulera intervjufrågor. Det är svårt 
att veta om lärarna och eleverna har förstått frågan och dessutom är det svårt att göra 
förtydliganden utan att ge ledande frågor. Jag kan även ha tolkat de svar lärarna och eleverna 
gett på ett felaktigt sätt. ”Tolkningen är beroende av tolkaren och kan ses som en form av 
medskapande och återskapande.” (Wallén, 1993 s. 75)  
 
Resultatdiskussion 
Utifrån de undersökningar jag har gjort så visar mitt resultat att jag har nått mitt syfte. Enligt 
intervjusammanställningen kan jag utläsa att de flesta lärarna vill arbeta mer med internet än 
vad de gör i dagsläget. De flesta av lärarna i intervjuerna arbetar inte direkt med källkritik för 
internet utan för mer generella diskussioner med eleverna kring ämnet. Det finns ett visst 
avståndstagande hos lärarna som skylls på tekniken och tiden. Även de flesta eleverna vill se 
en större användning av internet i skolan, särskilt i årskurs 5 och 6. Årskurs 4 och 5 använder 
i stort sett inte alls internet, det sker någon gång för att söka bilder eller fakta. Medan det i 
årskurs 6 används ett par gånger i veckan, då till informations- och faktasökning. Lärarnas 
svar i intervjuerna och mina analyser visar på en samstämmighet med den litteratur jag har 
läst. Det kan dras paralleller mellan resultaten av tidigare forskningar som gjorts, litteratur och 
några av de lärarattityder som jag funnit i denna studie. 
 
När man hävdar att det är viktigt med värderingar är det ingen som opponerar sig. Alla håller med, nickar 
instämmande och tar på sig en allvarlig min. Ändå är det många lärare som känner osäkerhet inför uppgiften. 
Man känner sig betydligt mer hemma när man får förmedla traditionella skolkunskaper. Värderingar känns både 
diffusa och gungiga. Isen blir både tunn och hal. Då kanske man måste bjuda på sig själv? Då kanske man måste 
veta var man själv står? (Rask, 2002 s.104) 
 

Mina analyser av lärarnas och elevernas uppfattningar 
Jag har utifrån intervjuerna gjort jämförande analyser i tre steg (Svenning, 2003). Första 
steget handlade om lärarnas uppfattning om elevernas kunskap kring källkritik för internet, 
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sitt eget sätt att behandla internet och avsaknaden av egna kunskaper kring källkritik för 
Internet. I andra steget gjordes analyser kring elevernas uppfattningar hur de använder internet 
i skolan, upplever de att läraren uppmuntrar till användandet av internet, och litar de på de 
fakta/ den information de hittar på internet?. I det tredje steget gjorde jag jämförande analyser 
mellan lärares och elevers svar.  
 
Lärarnas uppfattningar 
Jag kan ana en viss skepticism hos ett par av lärarna till att använda datorn i undervisningen 
och därmed också internet. Någon av lärarna angav att tekniken var det största hindret och att 
alltför mycket dyrbar undervisningstid gick åt till att försöka få igång datorerna, dessutom 
tjorvade datorerna ofta. Många gånger är det lättare att skylla på datorkrångel än att erkänna 
sig ointresserad. Samtidigt har jag förståelse för att teknikkrångel kan förta den lilla glöd som 
kanske väcks genom kurser och utbildningar. Någon tyckte det var svårt för eleverna att hitta 
rätt sökord och sökvägar medan en annan hade en förteckning på lämpliga sajter för eleverna 
att leta på. Här känns det som om en viss kommunikation skulle vara på sin plats, det finns 
med all sannolikhet bra kompetens inom lärarlaget att hjälpa varandra. Men finns inte 
intresset eller tiden så förblir detta ett område utan engagemang. Tiden är något alla lärarna 
har påpekat är en bristvara, vilket jag efter avslutad praktik är benägen att hålla med om. Det 
behövs inte så stora saker så kan en halv lektion gå åt till att reda ut problem som uppstått 
mellan elever.  
 
Alla klassrum hade minst två datorer som var uppkopplade mot internet men huruvida det var 
installerat något filter på dem visste inte någon av lärarna. Jag tyckte det var lite märkligt att 
inte ens den medieansvariga läraren visste detta. De lärare som intervjuades menade att de 
genom samtal med eleverna manade och förmanade vad som gällde med internet, huruvida 
det fanns filter verkade inte vara viktigt. Skolan hade en policy som de förmedlade till 
eleverna och jag upplevde att det fanns en känsla av tillit till eleverna. Min reflektion är den 
att visar man eleverna tillit känner de ett större ansvar och växer som människor.  
 
Jag fick under intervjuerna en känsla av att datorerna inte var något som ingick som en 
naturlig del i vardagsarbetet. Till detta fanns det flera orsaker varav en var att det helt enkelt 
finns för lite datorer och trycket på dem blir stort. Precis som Riis (2000) skriver i sin 
forskningsöversikt så upplever lärarna att datorerna inte är något som de har efterfrågat utan 
något som har satts ut i klassrummen av högre ort. Alla hinner inte med att göra det de vill vid 
datorn, vilket i sin tur leder till att eleverna tröttnar och inte tycker att det är någon idé att 
vänta längre. Datakrångel är en annan stor orsak som hindrar internet från ett naturligt inslag i 
vardagen.  
 
Visionen IT i undervisningen 
Alla lärare svarade att de uppmanade eleverna att använda sig av internet men även andra 
källor. Det kan ju förstås vara så att de unga eleverna idag helst först går till datorn eftersom 
de inte ids bläddra i en bok, det är lättare klicka och skrolla. Nästan alla lärarna ville att 
eleverna skulle använda sig mer av internet, men det var inte görligt för alla på grund av olika 
orsaker.  
 
En lärare i åk 6 menade att det inte var nödvändigt att eleverna använde just internet för att 
hitta fakta – huvudsaken var att eleverna fick fram bra fakta, så var hon nöjd. Svaret 
förvånade mig till en början men efter att ha fått en förklaring så förstår jag vad hon menar, att 
relevanta fakta kan komma från olika håll. Ett exempel som hon berättade var att om en elev 
vill veta något om bygdens historia finns det många gånger en byahemsida, men de bästa 
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fakta kanske eleven kan få ut av att besöka en byaålderman eller intervjua ”klara” pensionärer 
på ålderdomshemmet. Dessutom vet jag av erfarenhet att denna lärare vill att eleverna ska 
kunna slå i en uppslagsbok och använda register, något som många av eleverna behöver 
träning i.  
 
En annan lärare hade en alltför orolig klass eller snarare delar av klassen var oroliga. Hon 
menade att använda internet var inte prioriterat eftersom för dessa handlade det i första hand 
mycket om social träning och allmänt hyfs.  
 
Avsaknaden av källkritik 
Alla lärarna hade i stort sett den uppfattningen om sina elever att om de hittade fakta på 
internet så kopierade de dessa rakt av. Efter att ha sett eleverna i årskurs 6 arbeta med internet 
så håller jag med om att de ofta kopierar text och klistrar in i sitt arbete. Däremot känner 
oftast läraren till vilket ordförråd eleven har och kan direkt avgöra huruvida det är elevens 
egna ord eller inte. Någon lärare hade sagt till sina elever att de skulle försöka översätta svåra 
ord och göra om dem till sina egna. Arbetar eleverna så får de i alla fall träna ord- och 
textbehandling och måste på så sätt bearbeta sin text. En annan lärare trodde att om inte 
eleverna förstod de fakta de hittade så valde de bort dem. Det finns två risker för eleverna 
med att ta alltför svåra texter. Den ena är att läraren direkt känner igen att det inte är elevens 
egen text. Den andra är att effekten blir den motsatta till gott omdöme, alltså dåligt omdöme 
på grund av plagiat.  
 
Slutsatsen är alltså att det är mycket lätt att fuska med hjälp av nätet, men det är ännu lättare att avslöja fusket 
med hjälp av detsamma. (Rask 2000 s, 26) 
 
Att eleverna använder internet som källa i sina arbeten kan ses, av den skeptiske läraren, som 
en nackdel, eftersom det ger läraren ett mycket större område att kolla upp än om de håller sig 
till de böcker som används i undervisningen.  
 
Den bistra verkligheten 
Uppfattningarna kring huruvida lärarna själva anser att de kan undervisa i källkritik för 
internet varierar. Någon tyckte att källkritik var ungefär detsamma oavsett det var en bok eller 
internet det handlade om, medan en annan ansåg att det var precis tvärtom. En rimlig tolkning 
är nog att lärarna inte hade reflekterat så mycket kring detta område. Dock var alla överens 
om att skolan borde satsa mer på källkritik, eftersom det blir mer och mer fakta och 
information eleverna ska kunna sålla bland och värdera.  
 
En av lärarna sa att hon tyckte att det var oftast det tekniska det handlade om när lärarna gick 
fortbildningar och kurser. Hon efterfrågade det mer innehållsliga och pedagogiska aspekterna 
på internet exempelvis då källkritik. Under några av intervjuerna infann sig en känsla av 
uppgivenhet när samtalen kom att handla om internet. Det stod på något sätt inte så högt upp 
på dagordningen för lärarna. För dem handlade det mer om det sociala arbetet och 
föräldrakontakterna.  
 
Ett större ansvar för internetundervisningen ansåg lärarna skulle ligga på föräldrarna, eftersom 
eleverna antagligen använde internet mer hemma än i skolan. Rask (2000) menar att vuxna 
måste våga vara vägvisare. Förr var samhället ”monoetiskt” alltså kyrkan stod mitt i byn och 
därifrån utgick påbuden om hur livet skulle levas. Nu är samhället ”multietiskt” det vill säga 
kyrkans roll är en röst bland många, föräldrar och skola har tuff konkurrens av musik, 
tidningar och såpor.  
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Vägskälen blir fler samtidigt som antalet vägvisare minskar. (Rask 2000 s, 41)  
 
Elevernas uppfattningar  
I stora drag kan man säga att eleverna i årskurs 4 inte använde internet särskilt mycket och de 
verkade inte sakna det heller. De tyckte inte att det var nödvändigt att använda sig av eftersom 
det var svårt att söka på och de trodde inte att de skulle behöva det. Det finns kanske en sorts 
känsla fortfarande hos eleverna i den åldern av att ”fröken kan ju allt så varför ska jag söka 
svaren någon annanstans”.  
 
För eleverna i årskurs 5 så var situationen en annan, de använde inte internet så ofta eftersom 
ett par elever i deras klass var oroliga. Däremot ville de elever jag intervjuade använda 
internet mer för att göra skolarbeten. Här finns en risk för något som kan uppfattas som 
kollektiv bestraffning. Å ena sidan har ju läraren gjort ett val för att få undervisningen att 
fungera, å andra sidan kan man fundera på om valet är rätt eller fel. Eleverna i femman trodde 
att de skulle hitta mer och bättre fakta och information på internet än i böcker, om de fick 
använda Internet.  
 
I årskurs 6 var internetanvändandet mer frekvent, eleverna ville använda nätet ännu oftare. 
Man pratade om att datorerna och internet mest användes under ”elevens val” vilket bara är en 
gång i veckan, men att det fanns möjlighet för snabba elever att göra extrauppgifter med 
internet till hjälp. Här infann sig känslan att internet var lite mer tillåtet, men inte så att 
datorerna stod på jämt, och eleverna hade möjligheten att använda det när de behov.  
 
Efter att ha analyserat intervjuerna så har jag kommit fram till att det eleverna verkar söka 
mest är bilder när de söker på internet. När de yngre eleverna söker fakta till arbeten så har de 
lite svårt med att veta hur de ska ta reda på att det de hittat verkligen är sanning. 
Bildmanipulering, sidor utan namn på vem som gjort den, eller varor utan pris samt sidor som 
inte är uppdaterade eller saknar telefonnummer till kontaktpersoner – det är några av 
kriterierna som vissa av eleverna tyckte kan användas för att bedöma en sida. Jag anser att en 
del av de äldre eleverna har ett visst begrepp om källkritik, men fortfarande är det många 
delar som saknas. Jag kunde höra på en del av elevernas resonemang att de antar att mycket är 
ljug på internet. Det tror jag inte riktigt är deras egen uppfattning utan många gånger kommer 
från vuxna i deras närhet, kanske även från lärare.  
 
Eleverna i årskurs 4 och 5 kan inte komma på att deras lärare har undervisat i hur de ska tänka 
när de är på internet och surfar. Här stämmer det inte riktigt med vad lärarna i de årskurserna 
har sagt, de menade att de gått igenom vad som gäller på internet men det har inte landat hos 
eleverna. Min slutsats är att det lärarna går igenom om hur eleverna ska tänka kring internet 
blir inte förankrat hos dem eftersom de inte använder internet. Däremot tror eleverna i årskurs 
4 och 5 att lärarna skulle tipsa dem om sidor att använda om de skulle få tillgång till internet.  
 
I årskurs 6 har man kommit en bit på väg genom att lärarna där pratar om hur eleverna ska 
tänka när de använder internet i sina arbeten och tipsar dem om olika sökmotorer. Båda 
intervjupersonerna i årskurs 6 sa att de ibland tänker på att vara kritiska när de är ute på 
internet, dock inte alltid. Jag har förstått genom intervjuerna att eleverna i årskurs 6 är rätt så 
införstådda med de mest kända sökmotorerna. Det som saknas är värderingsövningar för att 
hitta bra källor. Det finns enligt Pedersen (Riis, 2000) en risk att eleverna fastnar mer för 
utseendet på en webbsida än innehållet. Ser webbsidan proffsig ut tänker inte eleverna i första 
hand på textinnehållet. Bland nästan alla elever finns en tro att man kan hitta bättre fakta på 
internet än i böckerna. Det kan i och för sig kan vara sant eftersom många av de böcker skolan 
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har idag är idag så gamla att vissa länder inte är inritade på kartan i deras atlas. Däremot är 
böcker icke att förringa utan ett bra komplement till många av internetsidorna. Om man inte 
hittar färsk fakta och information i böckerna kan man ju alltid använda dem till att jämföra ny 
fakta med.  
 

Avslutande sammanfattning 
När jag påbörjade detta arbete så trodde jag inte att det skulle finnas så mycket skrivet om det 
som det sedan har visat sig. Med viss tvekan och oro för att inte hitta bra bakgrundsmaterial 
började jag söka både i böcker och på nätet och fann en hel del om källkritik för internet. Det 
mesta är skrivet ganska nyligt vilket har att göra med att internet inte funnits så länge i skolan. 
För tjugo år sedan var det ingen som pratade om att eleverna skulle vara källkritiska i sina 
arbeten. Men med det nya mediet, internet, så har skolan varit tvungna att skriva in i 
läroplanen att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex värld. Med internet öppnar sig en 
enorm värld av möjligheter och tillfällen, det är bara upp till en själv som användare hur 
mycket tid och energi man vill lägga ner på att surfa runt i cyberrymden. Det är en fantastisk 
källa att ösa ur för skoleleverna men inte utan en stadig källkritisk grund att stå på. Proffsiga 
och snygga sajter med smarta textupplägg och häftig grafik gör att det är lätt att glömma bort 
att man skulle vara källkritisk.  
Att rusta elever med en kritisk hållning och motståndskraft till den enorma påverkan som dessa kraftfulla 
multimedieproduktioner kommer att ge, är en utmaning för skolan. (IT i skolan mellan vision och praktik- en 
forskningsöversikt, 2000, s.49) 

Precis i linje med KK-stiftelsens undersökning tyckte de lärare jag intervjuade att de saknade 
den pedagogiska aspekten på IT-undervisningen. Det haltar mellan skolans och politikernas 
värld, sedan datorerna ”pushades” ut i skolorna har inte lärarna tagit till sig ”teknikens under” 
utan tycker många gånger det hindrar mer än det hjälper i undervisningen. Dessutom är de 
tekniska hjälpmedel skolorna har i äldsta laget vilket gör det ännu mer frustrerande för den 
lilla gnista som kanske flammat upp för någon. Klasstorlekarna har ökat och resurserna 
minskat och det är förståeligt i en klass med 20 elever att två datorer är skrattretande. Hela 
situationens komplexitet har lett till att många lärare väljer bort internetanvändning i sin 
undervisning.  
Lärarna behöver inte bara kunna använda datorn praktiskt utan de behöver även veta när de ska använda den, 
till vad och varför. Svaren på frågorna när, var och varför kräver insikt, reflektion och självkänsla. Därmed tar 
det tid för den enskilda läraren att skaffa sig ett eget, professionellt övervägt förhållande till datoranvändning i 
undervisningen. (IT i skolan mellan vision och praktik- en forskningsöversikt, 2000, s.14) 
  

Det är lätt att man sätter upp regler vid internetanvändningen och det finns inget fel i det men 
det största ansvaret har alla vuxna runt eleverna. Alltså: lärare och föräldrar måste ge eleverna 
den integritet och självkänsla som gör att de i sin tur kan tänka kritiskt och respektera andras 
integritet. Världen har kommit närmare och det mesta är bara ett musklick bort, internet ger 
oss fantastiska möjligheter att knyta kontakter och hitta fakta. Dock finns ingen heltäckande 
censur som talar om vad som lämpar sig att ta eller inte, utan åsikter och värderingar blandas 
och det blir upp till en själv som konsument att avgöra vad som är sant eller falskt. 

Att skolan ska lära eleverna läsa, skriva och räkna är alla överens om men nu har en fjärde 
basfärdighet kommit fram som nödvändig. De åtta s:en som Rask (2000) menar är att söka, 
samla, sålla, sovra, sortera, strukturera, systematisera och sammanställa. Dessa kommer att 
vara lika nödvändiga som de traditionella färdigheterna eftersom internet blir mer och mer en 
del av allas vardag. I dag gör vi det mesta över nätet, beställer bilbesikningstider, betalar 
räkningar, bokar resor, beställer varor o s v. För att vi ska klara allt mer omkring oss krävs de 
åtta s:en som en baskunskap.  
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Internetanvändandet i skolan ger stora möjligheter men ställer samtidigt stora krav på lärarna 
att hitta en slags gyllene medelväg i undervisningen. I en av de tidigare forskningar som jag 
tagit upp har det visat sig att elever många gånger upplever sig som bättre på 
internethanteringen än sina lärare, dock saknar eleverna den källkritiska aspekten. Häri kan 
man även finna en orsak till varför en del lärare väljer bort användningen av internet i 
undervisningen. Att eleverna kan mer än en själv som lärare kan upplevas som lite 
förnedrande och frustrerande. Djupt rotat är uppfattningen om att läraren vet mest och bäst 
även om det inte är något man säger öppet idag. 

Tidigare forskning visar även på att lärare är ofta medvetna om att eleverna saknar källkritisk 
förståelse. Dessutom vet inte lärarna var de ska hitta undervisningsstrategier kring ämnet. 
Eleverna känner många gånger ett stort förtroende för det de själva ser vilket gör att den 
kritiska granskningen många gånger utgår. De elever som fått undervisning i källkritik 
hanterade problem på nätet annorlunda än de elever som inte fått sådan undervisning. Med 
media som läromedel ökade elevernas lust och motivation att lära sig mer om källkritik, helt i 
linje med Célestin Freinets tankar kring barns inlärning. 

Den generella slutsats jag drar är att lärare idag har en vision om att involvera internet i 
undervisningen men för en del är startsträckan längre än för andra. Olika orsaker gör att man 
väljer frivilligt eller tvingas prioritera annat före. Eleverna vill använda internet mer i skolan 
men får rätta sig efter det läraren säger. Den källkritiska undervisningen är inte ett väl 
inarbetat område för eleverna utan kommer som ett bihangsområde vid enstaka tillfällen. 
Kontinuiteten i internetanvändningen och källkritiken är inte vad det borde vara vilket jag 
tycker är synd, dessa områden är något som jag kommer att lägga stor vikt vid i min 
undervisning. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Jag tycker att det skulle vara intressant att göra en större undersökning om hur undervisningen 
i källkritik sker på olika skolor. Min undersökning sträckte sig till en skola, men ser det olika 
ut i kommunen? Är det möjligt se skillnader i elevernas arbeten, jämfört mellan de som fått 
undervisning i källkritik och de som inte har det? Är det så att elever kan mer än lärarna när 
det gäller internet och att det är därför många lärare drar sig för att involvera internet i 
undervisningen? Hur ser lärarna respektive eleverna på regler kring internetanvändningen?. 
Intressant skulle vara att göra jämförelser mellan två skolor varav den ena har regler för 
internetanvändning medan den andra inte har det. Det för att se om det finns några påtagliga 
skillnader bland elevers och lärares attityder? 
 
Internet kräver mer pedagogiska resurser och fler goda pedagoger, än undervisning utan datorer. Elever blir 
inte självgående med datorstödda läromedel. Internet ersätter inga bibliotek, än mindre några lärare. (Sandred 
och Engström, 1999, s.28) 
 
Eftersom eleverna använder internet mer hemma än i skolan, borde det kanske komma fram 
ett forum för föräldrarnas frågor och funderingar kring sina barns nätanvändande. Det finns 
webbaserade platser där man kan få råd och tips men dit är det inte alla som hittar eller är 
intresserade av att hitta. Hur ser internetanvändningen ut hemma? Vet föräldrarna var barnen 
surfar? Pratar man om internets mörka sidor?. Jag håller med Sandred och Engström när de 
säger att lärare och föräldrar har det stora ansvaret att lära nästa generation hur man hittar rätt 
i det enorma informationsflödet på internet. Det finns mycket som jag gärna skulle forska 
vidare kring men jag måste begränsa denna uppsats. Stafettpinnen lämnar jag vidare till mig 
själv en annan gång eller någon annan som finner det här ämnet lika viktigt och intressant 
som jag. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärare 
 
 
 

• Brukar dina elever ofta använda Internet som källa när de ska söka information 
till sina skolarbeten? 

• Om ja, är det då på ditt eller deras initiativ? 
o Om deras, varför tror du det är så? 

• Om nej, är det på inrådan av dig eller kommer de inte på det själv? 
 
 
• Uppmuntrar du eleverna att använda sig av Internet när de gör skolarbeten? 
• Om ja, tycker du att det är ett bra komplement till andra källor? 
• Om nej, varför inte? 

 
 

• Brukar du tipsa om bra sajter att använda när de ska göra arbeten? 
• Om ja, kollar du av vad de tänker arbeta med och förgranskar lämpliga sidor? 
• Om nej, varför inte?  

 
 

• Har du tagit upp med eleverna om det finns någon sajt eller typ av sajt som du 
absolut inte tillåter att de använder som källa? 

• Om ja, kan du ge ett exempel? 
o Om ja, varför har du valt att avgränsa vissa sajter? 

• Om nej, är alla möjliga sajter tillåtna? 
 

 
• En fråga till eleverna var om det fanns någon sajt som de litade mer eller mindre 

på. När du ser dem arbeta eller när du bedömer deras färdiga arbete, anser du 
att de har kritiskt granskat sin information/fakta? 

• Om ja, tror du att det beror på den undervisning de fått i skolan eller något annat?  
• Om nej, vad tror du det beror på? 
• Tycker du att skolan skulle behöva satsa mer på källkritisk undervisning? 

 
 

• Har du undervisat eleverna i källkritik på Internet? 
• Om ja, kan du berätta hur du lade upp den undervisningen?  
• Om nej, vad beror det på?  
 

 
• Känner du att du saknar kunskaper när det gäller undervisning i källkritik på 

Internet? 
• Om ja, vad skulle du vilja lära dig mer om? 
 

  
 
 

 



Bilaga 2 

Intervjufrågor till elever  
 
 

• Hur ofta skulle du gissa att du använder Internet i skolan för att göra 
skolarbeten?  

• Om inte ofta, varför inte så ofta? 
• Skulle du vilja använda Internet oftare i olika skolarbeten? 
• Tror du att det är lättare att göra bra skolarbeten med hjälp av Internet? 

 
 

• Brukar din lärare tipsa om någon bra sajt på Internet när ni ska göra 
skolarbeten? 

• Om ja, kan du komma på ett exempel? 
• Om nej, varför tror du inte läraren ger er tips? 

 
 

• Finns det sajter som du litar mer eller mindre på? 
• Om ja, vad är det som gör att du litar mer på en del och mindre på en del? 
• Om nej, tycker du att alla sajter är pålitliga/ opålitliga? 
• Vad tycker du kännetecknar/ gör en sajt pålitlig? 

 
 

• Hur kan man veta att det som står på en sajt är sant? 
• Har du något exempel på en sajt där du hittat osanning? 
• Kan du berätta hur du tar reda på att den fakta du tar till ditt skolarbete är sant? 

 
 

• Tror du att man hittar mer och bättre fakta på Internet än i böcker?  
• Om nej, varför inte? 
• Om ja, varför tror du det är så? 

 
 

• Har er lärare någon gång undervisat i källkritik, om hur ni ska tänka när ni 
använder Internet i skolarbeten? 

• Om nej, tror du att det är något som ni skulle behöva få lära er mer om? 
o Om nej, varför inte det? 

• Om ja, vad har ni fått lära er? 
o Kommer du ihåg vad er lärare tog upp? 

• Tänker du på att vara kritisk och kolla den fakta eller information du tar från Internet?  
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