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Abstract: 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare menar att de integrerar 
informationssökning och källkritik i gymnasiets svenskämne och frågeställningarna 
som formulerades i relation till syftet är inriktat mot de didaktiska hur- och vad-frågorna. 
För att besvara dessa frågor och uppfylla syftet med studien utfördes semistrukturerade 
intervjuer med sex informanter. Resultatet visar att lärarna integrerar informations-
sökning och källkritik i nästan hela svenskämnet med en särskild betoning på 
argumenterande texter och vetenskapligt skrivande. Det framkommer även att lärarnas 
ambitioner är att eleverna ska ges mer eget ansvar i takt med att de tar sig längre i 
utbildningen, men med detta följer utmaningar eftersom det ställs högre krav på läraren 
att kontrollera hur eleverna har behandlat informationen. Vidare används olika typer 
av verktyg i undervisningen kring informationssökning och källkritik. Samtliga lärare 
använder i störst utsträckning skolans datorer för informationssökning och källkritik, 
medan användning av fysiska böcker och bibliotek varierar mellan lärarna. 
 
 
Nyckelord: 
Informationssökning, källkritik, svenskämnet, gymnasiet, sociokulturellt perspektiv, 
intervju. 
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1. Inledning 
I 1800-talets Sverige florerade det mycket osanningar i historieskrivningen. Detta ledde 
till att de två bröderna vid namn Curt och Lauritz Weibull konstaterade att det krävdes 
en rejäl storstädning för att ordna upp historieskrivningen. Sagt och gjort röjdes det 
upp i historieämnet och allt som inte höll för en källkritisk granskning plockades bort 
(Thurén 2013 s. 5). Samhället har förändrats en del sedan 1800-talet men någonting 
som fortfarande består är det faktum att det fortfarande florerar osanningar. Källkritik 
är således fortfarande aktuellt och vi har även kommit på att det är viktigt i fler ämnen 
än historia – svenskämnet till exempel.  
 
Digitaliseringen har gjort att människor idag lever i ett ständigt informationsflöde och 
detta ställer höga krav på samhällsbefolkningen. Om denna befolkning ska kunna fatta 
demokratiska beslut krävs det att varje individ besitter tillräckliga kunskaper i att kritiskt 
granska informationen som sprids i olika medier, men så ser inte läget ut idag. Under 
2017 gick myndighetschefer för Skolverket, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och Statens medieråd ut med en debattartikel i Dagens Nyheter. Där belyste 
de att elevers kompetens att kritiskt granska information som de tar del av från diverse 
digitala medier inte är tillräckliga utan snarare tycks minska med tiden (Halápi, Lindberg 
& Thorslund 2017). 
 
Under arbetet med mitt första examensarbete undersökte jag lärares uppfattningar om 
undervisning i informationssökning och källkritik i gymnasiets svenskämne och där 
blev det tydligt att vissa lärare upplever en del utmaningar när undervisningen bedrivs. 
Bland annat att vissa lärare tenderade att ge eleverna mindre eget ansvar än vad lärarna 
egentligen ville eftersom det upplevdes som tidskrävande när eleverna gavs mer eget 
ansvar (Pettersson 2019). Eftersom elevernas lärande, enligt sociokulturell teori, kan 
hämmas i de fall eleverna inte ges eget ansvar (Øzerk 1998 s. 95–96) ska jag i detta 
andra examensarbete undersöka området vidare.  
 
Denna studie ämnar undersöka hur lärare menar att de integrerar informationssökning 
och källkritik i gymnasiets svenskämne, eftersom det är viktigt att synliggöra hur 
undervisningen går till och vilket ämnesinnehåll som lyfts in i undervisningen. Detta 
görs för att om möjligt synliggöra problematik och på det sättet kunna utveckla 
undervisningen och elevernas lärande.  
 
När information söktes till avsnittet som behandlar tidigare forskning i denna studie 
upptäcktes det att forskningsläget är näst intill obefintligt när det gäller just 
informationssökning och källkritik specifikt för svenskämnet. Den forskning som finns 
är i regel antingen allmändidaktisk eller inriktad mot källkritikens moder – 
historieämnet, och just därför behövs forskning som är inriktad mot 
informationssökning och källkritik specifikt för svenskämnet. Utan kunskap om detta 
går det heller inte att utveckla undervisningen till det bättre.  
 
Vidare har studien en inriktning mot gymnasieskolan. Gymnasiet är frivilligt men 
många elever väljer ändå att gå gymnasiet och för många är detta den sista utbildningen 
de får i informationssökning och källkritik innan de antingen kliver in i vuxenlivet där 
de ska fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle, eller studera vidare på 
högskola eller universitet där kraven på informationskompetens är höga.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Samhället har digitaliserats och detta har medfört att det är lättare än någonsin att få 
tag på information och ofta blir befolkningen överrösta med information vare sig man 
vill det eller inte. All information som sprids är dock inte granskad och detta ställer 
högre krav på mottagaren. För att bevara ett demokratiskt samhälle behöver befolk-
ningen besitta kunskaper i hur relevant information hittas samt hur den granskas på ett 
kritiskt sätt.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare undervisar om informationssökning 
och källkritik i gymnasiets svenskämne. Med utgångspunkt i studiens syfte har följande 
två frågeställningar formulerats:  
 

1. Hur uppger lärarna att de integrerar informationssökning och källkritik i 
svenskämnets undervisning? 

2. Vilket ämnesinnehåll menar lärarna att de förenar med svenskundervisning 
kring informationssökning och källkritik? 

 
 
3. Bakgrund  
I följande avsnitt ges en bakgrund till ämnet för studien som är informationssökning 
och källkritik i svenskundervisningen i gymnasiet. Information, informationssökning, 
källkritik och informationskompetens är alla begrepp som förekommer frekvent i 
studien. För alla dessa begrepp finns det flertalet olika definitioner och därför ges även 
definitioner för hur dessa begrepp bör förstås i denna text. Detta eftersom olika 
definitioner i allra högsta grad kan påverka analysen av empirin.  
 
Eftersom studien är inriktad mot svenskämnet i gymnasiet ges därefter en kort 
presentation av vad som skrivs fram i gymnasiets läroplan samt ämnesplanen för 
svenskämnet, med särskild fördjupning i just vad som framgår om just informations-
sökning och källkritik. De olika kurserna Svenska 1, Svensk 2 och Svenska 3 presenteras 
separat eftersom det i intervjuerna blev tydligt att lärarna såg skillnader i de olika 
kurserna och för att studiens avslutande diskussion ska bli så tydlig som möjligt. 
Avslutningsvis i detta avsnitt argumenteras för varför detta är ett område som är värt 
att undersöka.  
 
3.1 Information och informationssökning  
Olika begrepp kan definieras på olika sätt och därför blir det även en nödvändighet att 
lyfta fram den förklaring och definition som jag själv har tagit fasta på i denna studie 
gällande begreppet information. Här tas fasta på Louise Limbergs definition där hon 
menar att information är en mänsklig konstruktion, det vill säga att information är 
någonting som har skapats av enskilda individer och denna information kan sedan 
förändra kunskapsstrukturen för den som är mottagare av informationen (Limberg 
2002 s. 22). 
 
Information betraktas därmed som en konstruktion medan informationssökning är 
antingen en process eller ett beteende hos en individ, där själva avsikten till varför 
information söks är avgörande och även gör att informationssökningen ter sig på olika 
sätt. Tom Wilson har enligt Limberg kategoriserat dessa processer i tre olika delar: 
information searching, information seeking och information behavior. Searching och 
seeking är två processer som svårligen går att översätta till svenska varpå bägge dessa 
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ingår i vad vi kallar informationssökning. Skillnaden mellan dessa två är dock att searching 
innebär informationssökning vid ett enstaka tillfälle medan seeking innebär att en serie 
sökningar utförs. Information behavior är mer att betrakta som ett beteende människor har 
för att lösa och hantera information i största allmänhet i sina liv (Limberg 2002 s. 21–
23).  
 
Information är således att betrakta som en konstruktion och informationssökning 
antingen en process eller ett beteende. I denna studie kommer informationssökning 
främst betraktas som en process.  
 
3.2 Källkritik 
Källkritik har olika innebörd för olika personer och även olika ämnespraktiker. Torsten 
Thurén är väl insatt i ämnet och har även gett ut flera böcker. I en av sina böcker lyfter 
han bland annat de fyra klassiska källkritiska kriterierna: äkthet, tidssamband, beroende 
och tendens. Han skriver att källor förekommer i flera olika former där skrift och tal, 
fingeravtryck och byggnader alla är olika exempel på källor (Thurén 2013 s. 7–8). Detta 
hör dock främst historieämnet till och fyller således inte en lika självklar roll i 
svenskämnet. Därför kommer det inte att ske någon vidare djupdykning i just det i 
denna studie, utan istället lyfts Skolverkets Kolla källan och Pia Anderssons tankar om 
så kallad textuell makt. Vad som dock är applicerbart även i denna studie är Thuréns 
definition av just källkritik och han väljer att beskriva det som ”en samling metodregler 
för att ta reda på vad som är sant – eller åtminstone vad som är sannolikt” (Thurén 
2013 s. 4). Källkritik handlar således, enligt Thurén, om att ta reda på vad som är mest 
sannolikt, med hjälp av olika metodregler. 
 
Metodregler ter sig dock på olika sätt och det är således inte enbart de fyra klassiska 
källkritiska kriterierna som avses. Skolverket har exempelvis utarbetat en lista för hur 
en källkritisk granskning bör gå tillväga. Listan kallas för Kolla källan och är utformad 
på följande sätt: 
 

• Vem har gjort källan? Det är skillnad på huruvida skaparen till den specifika 
källan är kunnig på området, om det är ett företag eller en privatperson. 

• Varför är källan gjord? Beroende på vem som har gjort källan ser syftet olika 
ut. Syftet kan bland annat vara att sälja någonting, att sprida falska fakta eller 
att helt enkelt utbilda eller informera.  

• Hur ser källan ut? Exempelvis kan det saknas kontaktinformation till 
producenten av källan eller så kanske det saknas trovärdiga källhänvisningar.  

• Kan du få information från andra ställen? Finns det liknande information på 
andra ställen ökar sannolikheten för den specifika källan. 

 
Denna lista vänder sig både till lärare och elever i undervisningen och även till flera 
olika ämnen eftersom källkritik och kritisk läsning finns med i ämnesplaner för flera 
olika ämnen (Skolverket 2018). Liknande information och listor finns även hos andra 
myndigheter där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Internetstiftelsen kan tjäna 
som goda exempel.   
 
Källkritik handlar således om att ställa en rad till synes enkla frågor kring källan. Svaren 
på dessa frågor är tänkta att avgöra huruvida källan är sannolik eller inte, men exakt vad 
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har källan att säga? Frågorna i Kolla källan behandlar till synes endast yttre 
omständigheter kring källan, medan själva innehållet inte ägnas en tanke. 
 
Pia Andersson som har forskat på kritisk läsning i svenskämnet lyfter begreppet 
”textuell makt”. Detta definierar hon som att läsaren positionerar sig själv gentemot 
texten och läser kritiskt. Att läsa kritiskt i denna bemärkelse innebär att läsaren ska lära 
sig att resonera och förstå texten, snarare än att kontrollera huruvida någonting är sant 
eller falskt. Att besitta textuell makt innebär således att på ett kritiskt sätt komma fram 
till en rimlig tolkning av källans innehåll, oavsett om det är i form av exempelvis skrift 
eller film (Andersson 2011 s. 8, 77).       
 
Jag menar att Anderssons definition av textuell makt tillsammans med Thuréns 
definition av källkritik och Kolla källan utgör en vidare förståelse för vad källkritik är. 
Andersson lyfter fram förståelsen av innehållet i texten som en viktig komponent och 
jag menar att utan just förståelse blir det inte möjligt att göra en kritisk granskning. Hur 
ska mottagaren till exempel kunna avgöra vad syftet med källan är om den inte först 
har förståelse? Med detta sagt menar jag att källkritik handlar om att förstå, tolka, 
analysera, reflektera över och värdera källan. 
 
3.3 Informationskompetens 
I litteratur som behandlar informationssökning och källkritik lyfts ofta begreppet 
informationskompetens fram. Eftersom det finns en uppsjö olika definitioner är det dock 
inte möjligt att presentera alla, men nedan följer två beskrivningar:  
 
Den första definitionen står Limberg för och hon menar att ”[i]nformationskompetens 
kan ses som ett nav för samspel mellan informationssökning, informationsanvändning 
och lärande”. Detta samspel kan fungera på tre olika sätt: 
 

• Informationssökningen fungerar som ett redskap för att lära sig någonting om 
det man söker efter. Målet här är således inte att utveckla kunskaper om 
informationssökning.  

• Informationssökningen är till skillnad från föregående punkt målet med under-
visningen. Information söks för att öva upp kunskaper i just informations-
sökning. 

• Informationsanvändning leder till lärande i det ämne som informationen hand-
lar om. 

 
Informationskompetens kopplas för övrigt, enligt Limberg, ofta ihop med konstrukti-
vistiska lärandeteorier (Limberg 2013 s. 67–69).   
 
Den andra beskrivningen kommer från Cecilia Gärdén och Malin Utter och de menar 
att informationskompetens handlar om hur informationssökningen går till och vad 
informationen sedan används till. För att besitta informationskompetens ska personen 
således klara av att på ett effektivt sätt söka information, identifiera behovet av 
informationen, kunna kritiskt granska informationen och slutligen använda informa-
tionen och dela den med andra (Gärdén & Utter 2016 s. 2).  
 
Den egentliga skillnaden mellan de två olika definitionerna är således att Limberg även 
lyfter in lärande som en viktig komponent i begreppet informationskompetens 
(Limberg 2013 s. 67–69). 
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3.4 Informationssökning och källkritik i gymnasiets läroplan 
Att kunskaper om informationssökning och källkritik är viktigt håller nog många med 
om men vad framgår det egentligen om detta i gymnasieskolans läroplan? Infor-
mationssökning och källkritik nämns på ett flertal ställen i flera olika ämnesplaner, men 
även i den första delen av läroplanen. Där framgår det bland annat att: 
 

Eleverna ska […] kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet 
med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändrings-
takt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska informa-
tion och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alter-
nativ. (Skolverket 2011 s. 3). 

 
I den inledande delen av läroplanen nämns således informationssökning och källkritik 
framför allt i förhållande till den ökade digitaliseringen. Vidare framgår det i gymnasiets 
läroplan att hela skolväsendet vilar på en demokratisk grund (Skolverket 2011 s. 1), och 
även om det inte nämns uttryckligen i läroplanen är det värt att notera vikten av 
kunskaper i just informationssökning och källkritik för att kunna värna om det 
demokratiska samhället.   
 
3.4.1 Informationssökning och källkritik i ämnesplanen för svenska 
Som nämndes i föregående avsnitt är informationssökning och källkritik ett innehåll 
som ingår i flera olika ämnen och kurser i gymnasieskolan, däribland svenskämnet som 
ju är föremål för denna studie. Grunden i svenskämnet är dock språk och litteratur 
vilket gör att större delen av dess ämnesplan är fokuserad på just det. I detta avsnitt 
läggs dock fokus på just informationssökning och källkritik och detta nämns redan i 
ämnets syfte i ämnesplanen, där det skrivs att ”[u]ndervisningen ska […] bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar 
information från olika källor”, samt att eleverna ska utveckla ”[f]örmåga att läsa, arbeta 
med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med 
utgångspunkt i det lästa” (Skolverket 2011 s. 161). 
 
Informationssökning och källkritik nämns således redan i svenskämnets övergripande 
syfte och det ingår även i kurserna Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3, för vilka det följer 
en kort presentation nedan.  
 
3.4.1.1 Svenska 1  
Övergripande upptar språk och litteratur en stor del av kursen Svenska 1 då den ska 
behandla bland annat muntliga- och skriftliga framställningar, argumentationsteknik 
och argumenterande texter, skönlitteratur, retorik, berättarteknik, språklig variation och 
språkriktighet (Skolverket 2011 s. 162).  
 
Beträffande källkritik framgår det i det centrala innehållet för Svenska 1 att under-
visningen bland annat ska innehålla ”[b]earbetning, sammanfattning och kritisk 
granskning av text. Citat- och referatteknik [och] grundläggande källkritik”, och i 
kunskapskraven står det att eleven ska kunna läsa och reflektera över texter, samt även 
göra sammanfattningar. Vidare framgår det att eleven i sitt arbete med att producera 
egna texter ska kunna granska källor kritiskt och även tillämpa regler för referat- och 
citatteknik (Skolverket 2011 s. 162–163).  
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Således upptar källkritik ett relativt litet utrymme i Svenska 1 även om det ändå nämns 
som ett tydligt innehåll på så sätt att eleverna ska värdera och granska källor kritiskt. 
Informationssökning nämns dock inte i denna kurs. 
 
3.4.1.2 Svenska 2  
Det innehåll som ingår i kursen Svenska 2 är muntliga, utredande och argumenterande 
framföranden, skönlitteratur, ”[s]venska och internationella författarskap”, uppbygg-
nad av svenska språket, samt språkförhållanden i Norden. Utöver det ingår även 
informationssökning och källkritik (Skolverket 2011 s. 169).  
 
I det centrala innehållet för denna kurs framgår det bland annat att undervisningen ska 
behandla kritisk granskning. Vidare står det i kunskapskraven att eleven ska kunna 
”samla, sovra och sammanställa information från olika källor” samt att eleven ska 
kunna producera argumenterande och utredande texter utifrån de olika källorna 
(Skolverket 2011 s. 169). 
 
Källkritik upptar ungefär lika stort utrymme i Svenska 2 som i föregående kurs. I Denna 
kurs nämns dock även att eleverna ska utveckla kunskaper i informationssökning på så 
sätt att de ska samla, sovra och sammanställa information från flera källor.  
 
3.4.1.3 Svenska 3 
I stora drag ska kursen Svenska 3 behandla muntliga framställningar, retorik, veten-
skapliga texter och skriftliga framställningar i förhållande till både vetenskapliga texter 
och svenskämnet i det stora hela. Kursen ska även behandla skönlitteratur, språk-
historia, samt informationssökning och källkritik (Skolverket 2011 s. 176).  
 
Beträffande just informationssökning och källkritik framgår det i det centrala innehållet 
att undervisningen ska behandla läsning och arbete med olika texter där det läggs 
särskilt fokus på ”strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och käll-
kritisk granskning”. I kunskapskraven lyfts det att eleven ska kunna ”samla, sovra och 
sammanställa stora mängder information från olika källor”. Vidare ska eleven kunna 
värdera och kritiskt granska källor, tillämpa citat- och referatteknik, samt författa 
vetenskapliga- och andra typer av texter och dra relevanta slutsatser (Skolverket 2011 
s. 176).  
 
Jämfört med de två föregående kurserna upptar således informationssökning och 
källkritik mest utrymme i just Svenska 3. I förhållande till det upptar även vetenskapligt 
skrivande ett betydande utrymme, vilket som bekant hänger ihop med informations-
sökning och källkritik.  
 
3.5 Behov av ämnesintegrerad undervisning i 
informationssökning och källkritik 
Som tidigare nämnts behövs kunskaper i informationssökning och källkritik för att 
värna om det demokratiska samhället och detta har de senaste åren blivit mer och mer 
aktuellt, i takt med att dela-funktionen på diverse sociala medier används allt mer flitigt. 
Aldrig tidigare har människors vardag varit omringade med lika mycket information 
och detta för givetvis även med sig att det aldrig har cirkulerat lika mycket falsk 
information. Som det nämndes i inledningen finns det dock en problematik i allt detta 



 

10 
 

och den problematiken grundar sig i att elever inte får med sig tillräckliga kunskaper på 
ämnet. I detta avsnitt redogörs det kortfattat för en del av dessa brister.  
 
Den första bristen ligger i informationssökningsprocessen hos elever och det faktum 
att de istället för att göra systematiska sökningar snarare gör en snabb sökning på ett 
eller något enstaka ord och efter att få upp några tusen träffar helt sonika väljer att 
förlita sig på de resultat som presenteras högst upp på söksidan. Chung och Neuman 
som har forskat på just elevers vanor vid informationssökning belyser att elever 
tenderar att generellt lägga väldigt lite tid på just informationssökningen och följden 
blir ofta att eleverna själva dels finner det svårt att organisera och analysera informa-
tionen, dels att de missar värdefull information (Chung & Neuman 2007 s. 1514–1516).  
 
Att elever istället för att göra systematiska sökningar gör snabba och ostrukturerade 
sökningar är framför allt problematiskt eftersom olika sökmotorer och sociala medier 
vilar på ett komplext system där algoritmer sorterar träffarna och avgör vilka av dessa 
som ska presenteras först i resultatlistan. Detta system är individanpassat efter den 
person som använder datorn och resultaten som ges av en sökning baseras således på 
vad den specifika individen tidigare har sökt efter, delat, ”gillat” och så vidare (Pan et 
al. 2007 s. 801–823).  
 
En annan svårighet som finns handlar om lärarna och det faktum att de finner det svårt 
att integrera informationssökning och källkritik i undervisningen. För det är just på 
detta sätt undervisningen, enligt Helena Francke och Monika Johansson bör bedrivas. 
Enligt Francke och Johansson bör informationssökning och källkritik inte behandlas 
som en isolerad del i undervisningen utan istället integreras med andra moment i 
respektive ämne, exempelvis svenskämnet (Francke & Johansson 2016 s. 8–10). 
 
En del lärare upplever dock integreringen som problematiskt och då i synnerhet 
informationssökningsprocessen. Enligt Olof Sundin och Hanna Carlsson förflyttas 
hela tiden fokus från informationssökning till den kritiska granskningen vilket leder till 
att elever egentligen inte utvecklar några direkta kunskaper i just informationssökning. 
Lärare som medverkade i Sundin och Carlssons studie berättade att de ansåg att diverse 
sökmotorer på internet var så enkla att förstå att eleven egentligen inte behövde förstå 
hur de fungerar för att kunna använda sig av dem. Därmed läggs ingen energi från 
elevernas håll att försöka förstå det, eller från lärarnas håll att lära ut det (Sundin & 
Carlsson 2016 s. 8–16).   
 
Således går det att konstatera att undervisning i informationssökning och källkritik 
behövs och att det genomgående bör integreras i de olika ämnena. Samtidigt uttrycker 
vissa lärare att det är svårt att genomföra i praktiken. Det verkar finnas ett behov av att 
undersöka hur undervisningen i informationssökning och källkritik går till rent 
praktiskt, specifikt för svenskämnet. Detta för att om möjligt kunna bidra till att 
utveckla undervisningen i informationssökning och källkritik i svenskämnet än mer. 
Syftet med denna studie är således att undersöka hur lärare menar att de integrerar 
informationssökning och källkritik i gymnasiets svenskämne.  
 
 
4. Tidigare forskning 
Forskningsläget för detta område visade sig vara tämligen begränsat vilket förde med 
sig att endast fem tidigare studier ingår i detta avsnitt. För att göra avsnittet läsarvänligt 
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togs beslutet att inledningsvis ge en presentation av dessa studier istället för att integrera 
presentationerna i löptexten. Presentationerna följer nedan.  
 
En av dem är Louise Limberg och Lena Folkessons (2006) rapport vid namn 
Undervisning i informationssökning: slutrapport från projektet informationssökning, didaktik och 
lärande (IDOL). Denna studie syftade till ”att utforska kunskapsinnehåll och metoder 
för undervisning i informationssökning”. Limberg och Folkesson utforskade 
variationer i hur undervisning i informationssökning uppfattades av lärare såväl som 
bibliotekarier, det vill säga hade de en fenomenografisk forskningsansats. Metoden i 
deras studie var intervjuer med tretton lärare och fem bibliotekarier.  
 
Mikael Alexandersson, Louise Limberg, Annika Lantz-Andersson, Mimmi Kylemark 
(2007) har skrivit en längre vetenskaplig rapport vid namn Textflytt och sökslump: 
informationssökning via skolbibliotek. Syftet med deras studie var att undersöka hur 
skolbiblioteket som kulturellt redskap används i skolans praktik. Det som främst 
berördes i denna studie var de didaktiska vad- och hur-frågorna, det vill säga vad och 
hur eleverna lär med de redskap som finns tillgängliga. I deras studie utfördes 
deltagande observationer och intervjuer och totalt ingick det 272 elever och femton 
lärare. I analysarbetet med empirin använde de sig av ett teoretiskt ramverk som innebar 
att kunskap ses som ett verktyg som används av människan för att organisera världen. 
Utöver det ingår även begreppet kulturella redskap, framför allt i relation till den del av 
studien som behandlar skolbiblioteket. 
 
Ulli Samuelssons (2014) avhandling Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers 
tekniska kapital syftade till att öka kunskapen om digital ojämlikhet. Ordet ojämlikhet 
syftar i detta fall på det faktum att alla människor har olika förutsättningar och också 
olika viljor att använda sig av digitala verktyg. Empirin har samlats in genom 
enkätstudier och intervjuer med olika elever och har sedan analyserats med hjälp av en 
digitaliserad version av Bourdieus kapitalteori – tekniskt kapital. Det tekniska kapitalet 
handlar om vilka tillgångar olika personer har till att bland annat äga och nyttja olika 
digitala verktyg och hänger ofta ihop med vilka kulturella kapital personen har samt hur 
dennes bakgrund ser ut.   
 
Cecilia Gärdén (2016) har skrivit Information Literacy in the Tension between School's 
Discursive Practice and Students' Self-Directed Learning och syftet med denna studie var att 
skapa förståelse för studenters informationskompetens när de arbetade med en uppgift 
åt det mer komplexa hållet. Studien är främst inriktad på hur vuxna studenter, lärare 
och bibliotekarier kommunicerar kring uppgiften, samt vilken hjälp som studenterna 
fick i sitt arbete. Det teoretiska ramverket utgick ifrån det sociokulturella perspektivet 
och metoden var intervjuer, observationer och analysering av dokument.  
 
Anita Norlunds (2009) avhandling Kritisk sakprosaläsning i gymnasieskolan - Didaktiska 
perspektiv på läroböcker, lärare och nationella prov, som syftade till att ”undersöka hur tre 
aktörer, delaktiga i en gemensam process som mynnar ut i undervisning, tolkar sitt 
uppdrag att bidra till läroplanens mål om likvärdighet, där elever på olika 
gymnasieprogram erbjuds en breddad och utvecklad repertoar att använda vid kritisk 
läsning av sakprosatexter”. Norlunds studie var således mest inriktad på hur läromedel, 
nationella prov och olika aktörer (däribland lärare) behandlar kritisk läsning av 
sakprosatexter. Empirin har analyserats utefter Bernsteins pedagogiska teorier vilka 
handlar om att läsaktiviteterna som sker i klassrummet är ett resultat av olika aktörers 
processer. Dessa aktörer utgörs bland annat av lärare och elever, men även 
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läroboksförfattare och högre auktoriteter. Metoden var granskning av olika läroböcker 
och nationella prov samt intervjuer med lärare. 
 
Som tidigare nämnts är forskningsläget begränsat, i synnerhet när det gäller 
svenskämnet. Därför har all litteratur som presenterats här ovan en mer allmändidaktisk 
inriktning, utom Norlund (2009) vars studie var inriktad på ämnena svenska och 
samhällskunskap. Litteraturen som ingår i detta avsnitt har för övrigt hittats genom 
systematiska litteratursökningar samt manuella sökningar.   
 
4.1 Samarbete mellan pedagoger  
Någonting som återkommer i olika studier som behandlar undervisning i informations-
sökning och källkritik är det faktum att lärare ofta berättar om samarbete mellan sig 
själva och bibliotekarier. Både Alexandersson m.fl. (2007) och Limberg och Folkesson 
(2006) har skrivit om detta och i båda undersökningarna framträder en liknande syn.  
 
Biblioteket och bibliotekarien fyller ofta, enligt lärarna, en stor funktion i 
undervisningen kring främst informationssökning. Hur bibliotekarien rent praktiskt 
medverkar i undervisningen framgår inte i någon av undersökningarna, förutom att 
bibliotekarierna handleder eleverna i sin informationssökningsprocess när de själva 
söker sig till-, eller av läraren hänvisas till biblioteket. Bibliotekarien är också ibland 
behjälplig när material ska väljas ut till undervisningen. Vad som är tydligt är att de 
lärare som ställer sig positiva till att samarbeta med bibliotekarier även ställer sig 
positiva till att jobba ämnesöverskridande tillsammans med andra lärare. I dessa fall var 
det även vanligt att arbeta med temaarbeten. När det arbetas med temaarbeten är det 
vanligt att varje lärare ansvarar för undervisning i sitt eget ämne, vilket för med sig att 
informationssökning och källkritik blir en separat del i undervisningen som eleverna 
sedan förväntas applicera i sina egna arbeten. Detta för att temaarbetet ska bli 
strukturerat (Alexandersson, Limberg, Lantz-Andersson & Kylemark 2007 s. 76–77, 
119–120).  
 
Alla lärare tenderar dock inte att samarbeta med bibliotekarier i lika hög utsträckning 
och detta beror troligtvis på att deras syn på bibliotekarien skiljer sig åt. En del lärare 
anser att bibliotekarierna besitter ovärderliga och nischade kunskaper i bland annat 
informationssökning, som kan komplettera lärarens egna kunskaper. Detta medan en 
del istället anser att bibliotekariernas kunskaper är begränsade på så sätt att de inte är 
lika inlästa på det specifika ämnet som läraren själv (Alexandersson, Limberg, Lantz-
Andersson & Kylemark 2007 s. 76–77).    
 
Vissa lärare upplever att det finns en del utmaningar i undervisning kring 
informationssökning och källkritik och dessa utmaningar ter sig annorlunda beroende 
på hur undervisningen är utformad. Exempelvis upplever lärare som ofta jobbar 
ämnesöverskridande att inblicken de får i elevernas arbeten inte är tillräcklig. Limberg 
och Folkesson förklarar att detta troligen beror på främst två saker. För det första 
arbetar eleverna med sina arbeten i olika rum; det vill säga bearbetar de uppgifterna i 
flera olika klassrum med olika lärare, i biblioteket och hemma. För det andra tycks det 
inte alltid vara en självklarhet vad de olika pedagogerna ansvarar över. Kritisk 
granskning är exempelvis någonting som enligt ämnesplanerna ska ingå i flera olika 
ämnen och därför är det inte givet att just ansvaret för detta innehåll ska läggas på den 
ena eller andra läraren. Svensklärare upplever ett specifikt problem med detta eftersom 
ansvaret över språkbehandling och textuppbyggnad ofta läggs över på dem, vilket i 
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förlängningen medför att någon annan lärare ansvarar över källkritik (Limberg & 
Folkesson 2006 s. 80). 
 
4.2 Undervisning styrd av läraren 
Någonting som var återkommande i både Limberg och Folkessons och Norlunds 
studier var resonemang kring huruvida eleverna ska ges mycket inflytande i 
undervisningen eller om den istället ska vara mer lärarstyrd. Generellt visar resultatet i 
deras studier att lärare tenderar att ge eleverna mer inflytande och mer eget ansvar ju 
äldre de blir. Dock var det lärare som normalt gav eleverna mycket inflytande som ändå 
valde att styra undervisningen mer själva när det handlade om informationssökning på 
internet (Limberg & Folkesson 2006 s. 82–83).  
 
Beträffande en lärarstyrd undervisning visar tidigare forskning att tillvägagångssättet 
kan se olika ut. Bland annat finns det lärare som delar upp klassen i två delar i de fall 
de har kommit olika långt i sin utveckling, men detta bygger då på att den ena delen 
med elever kan arbeta relativt självständigt eftersom läraren endast kan vara på ett ställe 
åt gången. Några elever kunde exempelvis självständigt söka information samtidigt som 
läraren hjälpte de andra eleverna att utvecklas i sådant de behövde bli bättre på 
(Limberg & Folkesson 2006 s. 82–84). 
 
Lärare som styr undervisningen utan större elevinflytande poängterar ofta i Limberg 
och Folkessons, såväl som Norlunds studier att de anser tydlighet och struktur vara 
viktigt. Exempel på detta är att undervisningen ofta följer samma struktur: eleverna ska 
först självständigt söka efter information, sedan lyssna på en föreläsning och sist skriva 
någon form av rapport på det specifika ämnet. Utöver det ses det som en förtjänst att 
eleverna reflekterar över sitt eget lärande, ofta i form av att skriva loggbok (Limberg & 
Folkesson 2006 s. 81). Att vara konsekvent ses således som viktigt av flera lärare och i 
vissa fall innebär detta att informationssökning och källkritik genomgående integreras 
i all undervisning i ämnet, det vill säga att eleverna alltid förväntas agera källkritiskt och 
lämna källhänvisningar (Norlund 2009 s. 123–125).  
 
Rent konkret lyfter Norlund fram att ett undervisningsmoment i informationssökning 
och källkritik, som styrs av en lärare och med relativt lite elevinflytande, bland annat 
kan handla om att eleverna inledningsvis samlar och sovrar information för att sedan 
öva på att stryka under och plocka ut nyckelord. Efter det skriver eleverna referat, 
jämför olika texter och slutligen drar paralleller mellan de olika texterna. En lärare 
beskriver även ett moment där eleverna inledningsvis tittar på en film och därefter läser 
olika recensioner. Efter det skriver eleverna argumenterande texter där de jämför sina 
egna åsikter med andra recensenters åsikter. Tanken läraren har om detta moment är 
att eleverna ska upptäcka att recensioner som publicerats direkt efter varandra ofta ser 
väldigt lika ut och således är baserade på varandra (Norlund 2009 s. 105–112).   
 
4.3 Undervisning med elevinflytande  
En del lärare föredrar således en styrd undervisning med relativt lite inflytande från 
eleverna, men även dess motsats är enligt Limberg och Folkessons och Norlunds 
studier också vanligt. Med detta sagt betyder det inte att eleverna släpps fria från start 
utan det tycks vara mest vanligt att läraren inledningsvis ger någon form av information 
och ibland även kollektiv undervisning om arbetsmomentet i stort och vad det 
övergripande temat handlar om, i de fall det finns ett genomgående tema. Utöver det 
får eleverna ofta ta del av muntliga och ibland skriftliga instruktioner över uppgiften 
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samt exempel eller lathundar som visar ungefär hur det färdiga arbetet förväntas se ut. 
Efter det förväntas eleverna lösa sina uppgifter så självständigt som möjligt, även om 
individuell handledning naturligtvis förekommer i de fall eleverna själva ber om det 
(Limberg & Folkesson 2006 s. 86–87).   
 
I undervisning med elevinflytande förekommer det enligt Limberg och Folkesson 
exempel på hur det förs öppna dialoger mellan alla som befinner sig i den specifika 
undervisningssituationen, exempelvis lärare, elever och bibliotekarier. Bland annat när 
momentet handlar om vetenskapligt skrivande förekommer det att eleverna får 
ventilera sina syften och frågeställningar med lärare och bibliotekarie men även andra 
klasskompisar, för att på det sättet lära sig av varandra. Utöver det anser lärarna som 
förespråkade en undervisning med elevinflytande att det även var viktigt att eleverna 
tar sig tid att reflektera över deras egna lärande och arbetsprocess (Limberg & 
Folkesson 2006 s. 87–89).  
 
Även i de fall eleverna gavs mycket inflytande i undervisningen finns det utmaningar 
med. Lärare i Limberg och Folkessons poängterar att meningen med elevinflytande till 
stor del handlar om att eleverna ska få öva på att ta eget ansvar, men att ansvaret ibland 
blir för mycket. En situation som tycktes vara svår att kombinera med elevinflytande 
var informationssökning på internet. Om inte sökprocessen och sökorden är väl 
genomtänkta fås ofta flera tusen träffar vilket dels är oöverskådligt, dels tidskrävande. 
Även bibliotekarier ser detta som en utmaning eftersom deras arbetsbelastning drastiskt 
ökar när hela klasser jobbar med informationssökning på internet samtidigt, eftersom 
flera elever söker individuell handledning samtidigt (Limberg & Folkesson 2006 s. 82–
83).  
 
Eleverna i Samuelssons avhandling fick undervisning i informationssökning under 
årskurs sju, men dessa kunskaper följdes sedan, enligt eleverna, inte upp en enda gång 
under grundskoletiden utan hur deras informationssökningsprocess gick tillväga var 
upp till eleverna själva. Ämnesinnehållet som främst behandlas i undervisningen kring 
informationssökning i både grundskolans senare år och gymnasiet är främst vilka typer 
av källor som var tillåtna respektive icke tillåtna. Exempelvis värderas 
Nationalencyklopedin högre än Wikipedia. Eleverna vittnade även om att lärarna ofta 
lämnade ut rekommendationer på olika websidor som var användbara till olika 
uppgifter, men det fanns även lärare som, enligt eleverna, inte var speciellt datorvana 
och således lämnade ansvaret att söka information till eleverna själva (Samuelsson 2014 
s. 77–78). 
 
Gärdén som till skillnad från övriga forskare i det här avsnittet har studerat vuxna 
studenter och deras vanor kring informationssökning och källkritik fann även hon att 
det finns utmaningar när eleverna ges mycket inflytande och eget ansvar. I hennes 
studie framkom det att studenterna tenderar att inte söka handledning hos lärare eller 
bibliotekarie och detta för med sig att studenternas sökningar är osystematiska på så 
sätt att de söker information ”här och där” (min översättning) och sedan plockar 
informationen ur sin kontext vilket gör att informationen får en annan innebörd 
(Gärdén 2016 s. 10–15). 
 
Samuelsson (2014) lyfter i sin avhandling fram att det finns vissa kompetensskillnader 
i elevernas informationssökningsprocesser och hon delade in dessa kompetenser i tre 
olika grupper. Den första gruppen elever fokuserar främst på innehållet och efter en 
sökning sållas träffarna genom att läsa igenom och kontrollera huruvida källan 
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innehåller tillräckligt mycket fakta eller inte. Den andra gruppen elever fokuserar precis 
som den första gruppen också på innehållet, men utöver det har de även ett kritiskt 
förhållningssätt och jämför även olika källor med varandra. Om en viss typ av fakta 
även förekommer i andra källor ses det som trovärdigt. Vad beträffar den tredje 
gruppen elever startar de ofta med att göra en sökning på Nationalencyklopedin för att 
sedan söka sig vidare till andra källor. Eleverna som kategoriserades i denna grupp 
startade i regel med att värdera källan och upplevde detta som tidskrävande (2014 s. 
78).    
 
4.4 Utmaningar i svenskundervisningen  
Eftersom den befintliga forskningen om undervisning i informationssökning och 
källkritik i svenskämnet är sparsmakad beskriver den tidigare forskningen i denna 
uppsats undervisning ur ett ämnesövergripande perspektiv. Dock framträder det vissa 
delar och främst utmaningar som är specifikt för just svenskämnet. En av dessa 
utmaningar är att lärare ofta upplever att fokus på själva informationssökningen i olika 
moment ofta tar orimligt stor plats i förhållande till det övergripande temat för 
momentet, i de fall läraren har integrerat informationssökning och källkritik i något 
annat moment (Limberg & Folkesson 2006 s. 81). En av förklaringarna till detta kan 
enligt Norlund vara att elevernas förkunskaper ofta tycks brista, vilket medför att 
källkritik helt enkelt kräver mer utrymme i undervisningen. I Norlunds studie var det 
bland annat två lärare som hade blivit tvungna att ändra i planeringen och därmed 
senarelägga undervisning i källkritik. Tanken dessa lärare hade var att genom att först 
lära ut innebörden av exempelvis ordvalörer bygga en förståelsegrund som skulle föra 
med sig att eleverna lättare anammade ett kritiskt tänkande (Norlund 2009 s. 122). 
 
Även skillnader i olika typer av texter upplevdes ibland som en utmaning i 
undervisningen. Lärarna i Norlunds studie poängterade att det inte är samma sak att 
kritiskt granska en skönlitterär text som det är att granska en argumenterande text. När 
skillnaderna inte synliggörs blir det otydligt för eleverna och kan rent konkret föra med 
sig att eleverna bland annat lägger för stor vikt vid sina egna åsikter i sådana fall där 
uppgiften var att komma med välgrundade argument (Norlund 2009 s. 113–115). 
 
Vidare lyftes en utmaning som handlade om svenskämnets uppbyggnad. Även om det 
endast var en lärare som uttryckte denna svårighet är det ändå värt att belysa att 
källkritik inte är ett givet innehåll i svenskundervisningen för alla lärare. Svenskämnet 
bygger som tidigare nämnts på språk och litteratur som inte alltid inbjuder till 
diskussioner om huruvida någonting är sant eller falskt. Läraren som uttryckte detta 
ansåg att källkritik har en mer given plats i exempelvis historie- och religionsämnet och 
såg således utmaningar i att på ett naturligt sätt implementera undervisning som 
behandlar främst källkritik i svenskundervisningen (Norlund 2009 s. 120). 
 
4.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att lärare gärna jobbar 
ämnesöverskridande och tematiskt tillsammans med andra pedagoger, men detta för 
med sig utmaningar eftersom lärarrollerna ibland blir otydliga när det handlar om just 
informationssökning och källkritik eftersom detta är ett ämnesinnehåll som ingår i flera 
olika ämnen. Svensklärare upplever att ansvar för språkstruktur ofta läggs över på dem 
medan lärare för andra ämnen allt oftare blir ansvariga för informationssökning och 
källkritik. 
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Det blev också tydligt att lärare reflekterar över huruvida eleverna bör ges mycket eller 
lite eget ansvar och inflytande i undervisningen kring informationssökning och 
källkritik. Ambitionen för de flesta lärarna är att elevernas egna ansvar ska öka i takt 
med deras ökande mognad, men på grund av utmaningar tenderar ändå lärarna att hålla 
tillbaka elevernas egna ansvar när undervisningen handlar om just informationssökning 
och källkritik. Utmaningarna handlar främst om att arbetet blir tidskrävande samt att 
lärarnas och bibliotekariernas arbetsbelastning ökar eftersom eleverna behöver mer 
individuell handledning.  
 
 
5. Teoretisk ansats 
Denna studie syftar till att undersöka hur lärare undervisar om informationssökning 
och källkritik i svenskämnet. I svenskämnet ingår bland annat läsning och skrivning 
som ju har en tydlig koppling till språk, vilket är en av delarna som det sociokulturella 
perspektivet sammankopplar med lärande. Därmed är den teoretiska utgångspunkten 
för denna studie det sociokulturella perspektivet. Nedan lyfts vad detta handlar om. 
 
5.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs tankar 
om språk, utveckling och lärande. Teorin handlar om hur människor utvecklar 
kulturella förmågor som exempelvis att skriva, läsa, resonera och att lösa problem. Ett 
centralt begrepp inom denna tradition är så kallad mediering, som avser hur människor 
använder sig av olika verktyg för att förstå omvärlden. Dessa redskap kommer i både 
språkliga och materiella former men slås ofta ihop till så kallade kulturella redskap. Detta 
eftersom språkliga och fysiska redskap aldrig används i sina egna isolerade former. När 
en person exempelvis ägnar sig åt att skriva någonting används både språket som ett 
redskap såväl som det fysiska verktyget som används för själva skrivandet – ett 
tangentbord eller en penna till exempel. Grundtanken är således att det i varje lärande-
situation måste finnas språkliga och fysiska redskap för att lärandet ska kunna utvecklas 
(Säljö 2014 s. 299–301).    
 
Just språket spelar således en stor roll som ett medierande redskap. Språket används 
dels vid kommunikation med andra människor, dels i de egna tankarna och det är just 
i de kommunikativa situationerna som människor utvecklar sitt eget tänkande. Med det 
sagt innebär det inte att kunskap förs över från en person till en annan i en social 
situation, utan det handlar snarare om att varje person tolkar och bearbetar allt på ett 
individuellt sätt och på det viset inom sinom tid gör kunskaper till sina egna. Det talade 
och det tänkta språket är således nära besläktat inom den sociokulturella traditionen 
(Dysthe & Igland 2003 s. 78–80).   
 
Utveckling och lärande är en ständigt pågående process och begreppet proximal 
utvecklingszon innebär att en persons mottagningsförmåga för nya lärdomar är samman-
länkat och beroende av tidigare förförståelse för ämnet. Roger Säljö förklarar detta 
genom att en person som besitter grammatiska kunskaper i ordklasser, fraser och satser 
således befinner sig i en zon där hon även kan förstå hur språket är uppbyggt på ett 
mer sofistikerat plan. En person som befinner sig i utvecklingszonen är således mot-
taglig för exempelvis en lärares eller klasskamrats instruktioner och vägledning, för det 
är just vägledning som behövs för att vidareutvecklas för den som befinner sig i zonen 
(2014 s. 305). 
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Vägledning kan vara uppbyggt på olika sätt men centralt för det sociokulturella 
perspektivet är att eleven behöver mer vägledning i ett moments inledande skede och 
denna vägledning beskrivs med begreppet scaffolding. Lärarens roll blir då, enligt Kamil 
Z. Øzerk i situationer där elever tar del av nytt lärostoff, en tillfällig hjälp för att just 
vägleda eleverna in i nya kunskaper – med betoning på tillfällig. Tanken är således att 
eleven inledningsvis ska ges stöttning och vägledning, för att sedan avta med tiden så 
att eleven självständigt tillåts bygga vidare på den kunskapsbas som har skapats under 
det inledande skedet. Scaffolding är sammanlänkat med den proximala utvecklings-
zonen på så sätt att broar byggs mellan elevens nuvarande kunskapsnivå och näst-
kommande moment (Øzerk 1998 s. 95–96).  
 
 
6. Metod 
Enligt Vetenskapsrådet bör forskning på ett klart och strukturerat sätt presentera hur 
forskningen har gått till, det vill säga vilken metod som har använts, vad urvalet grundar 
sig på samt hur detta har gått till, hur insamlandet av empiri gick till, samt hur denna 
empiri har behandlats och analyserats. Utöver det bör forskaren förhålla sig kritiskt till 
sin egen forskning varpå det även blir relevant att diskutera validitet och reliabilitet, 
generaliserbarhet och etiska överväganden (Vetenskapsrådet 2017 s. 25). För att ytter-
ligare problematisera metoden för denna studie diskuteras detta i ett eget avsnitt efter 
resultatpresentationen.  
 
6.1 Semistrukturerad intervju 
Enligt Martyn Denscombe kännetecknas den kvalitativa studien av att den i första hand 
använder ord eller bilder som analysenhet, att den oftast är mindre i omfång än 
kvantitativa studier och att den undersöker en större helhet som inte går att plocka ur 
sin kontext (Denscombe 2018 s. 23–25). Med detta sagt är detta en kvalitativ studie och 
till detta behövdes även en kvalitativ metod som bäst svarar för studiens syfte.  
 
Eftersom studiens syfte är att undersöka hur lärare undervisar om informationssökning 
och källkritik i svenskämnet i gymnasiet är det rimligt att välja semistrukturerad intervju 
som metod. Valet att använda sig av semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom det 
är en intervjuform där jag som intervjuare är förberedd med färdiga frågor (Bilaga 1), 
samtidigt som det är möjligt att under intervjuns gång ändra på ordningsföljden av 
frågorna för att på det sättet smidigt föra intervjun framåt utan störande avbrott som 
riskerar att få den intervjuade att tappa tråden (Denscombe 2018 s. 268–269). 
 
Att finna informanter som var villiga att ställa upp på en intervju visade sig vara lättare 
sagt än gjort och av den anledningen togs beslutet att utföra några intervjuer över 
telefon. På det sättet kunde urvalet breddas och fler intervjuer kunde utföras. Även 
telefonintervjuerna var semistrukturerade och fortskred på ungefär samma sätt som de 
intervjuer som utfördes på plats, förutom att visuell kontakt inte var möjligt.  
    
6.2 Urval 
Eftersom syftet med denna studie har en tydlig inriktning mot svenskämnet togs 
beslutet att endast inbjuda lärare på gymnasiet som undervisar i- eller nyligen har 
undervisat i svenska. Det geografiska området begränsades inledningsvis till 
gymnasieskolor som låg inom en tremilsradie från stället där jag själv utgick ifrån. När 
sista svarsdag för att delta i studien hade passerat och endast två informanter hade 
tackat ja togs dock beslutet att utöka det geografiska området till en sexmilsradie och 
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när svar uteblev från samtliga av dessa lärare utökades det geografiska området till att 
innefatta så gott som hela Sverige med tanken om att intervjuerna skulle ske över 
exempelvis Skype eller telefon. Urvalet har således skett enligt självselektion, vilket 
enligt Larsen går ut på att informanterna själva har fått avgöra huruvida de vill medverka 
eller inte (Larsen 2009 s. 77).   
 
För att komma i kontakt med informanter som var villiga att medverka behövde först 
rektorer på olika skolor kontaktas. Denscombe kallar dessa personer för grindvakter 
eftersom det är de som antingen avslår eller beviljar mitt önskemål att komma i kontakt 
med lärarna. Enligt Denscombe är detta en nödvändighet i så kallade formella miljöer 
vilket skolan alltså är. Rektorn på en skola besitter den formella beslutsrätten och kan 
både neka och bevilja forskarens tillträde till skollokaler såväl som kontakt med lärarna 
(Denscombe 2018 s. 123–124). Inledningsvis kontaktades rektorer på olika skolor där 
jag presenterade mig och förklarade att jag skrev mitt andra examensarbete och att jag 
önskade komma i kontakt med svensklärare som ville delta i en intervju. Jag frågade 
sedan om jag fick tillåtelse att kontakta de svensklärare som fanns på respektive skola, 
alternativt om rektorn själv föredrog att förmedla kontakt. Totalt kontaktades 25 
rektorer på 20 olika skolor (de större skolorna hade flera olika rektorer). Av de 25 var 
det sju som direkt avböjde, fem som aldrig svarade på varken mejl eller telefon, sju som 
själva ville förmedla kontakt och sex som gav mig tillåtelse att själv kontakta lärarna. 
 
Ett informationsbrev skickades ut till sex av de rektorer som själva förmedlade kontakt 
med lärarna. Den sjunde rektorn återkom med kontaktuppgifter till fyra lärare som 
enligt rektorn ville medverka som informanter redan innan de tagit del av 
informationsbrevet. Efter det skickades informationsbrevet till de fyra lärarna samt 29 
andra lärare på de skolor där rektorerna hade gett sitt medgivande för att jag skulle 
kontakta lärarna. Efter att ha frågat en av de lärare som var först med att tacka ja till att 
delta huruvida denne kände någon annan som kunde tänka sig att ställa upp på en 
intervju skickades även informationsbrevet till ännu en lärare. Den lärare som 
förmedlade kontakten är en person som tidigare har varit min handledare under en 
VFU och kan i detta sammanhang beskrivas som en informell grindvakt. Som tidigare 
nämnts är det rektorn på en skola som agerar grindvakt på det sättet att den antingen 
avslår eller beviljar forskarens önskemål att komma i kontakt med lärarna. På ett 
liknande sätt kan en person som inte besitter beslutsrätten förmedla kontakt genom att 
ge ”garanten för forskarens ärliga uppsåt” (Denscombe 2018 s. 124), och på detta sätt 
kom jag således i kontakt med den sjätte informanten.    
 
Responsen var i det stora hela låg och av totalt 40 utskickade informationsbrev fick jag 
till slut två nej och sex ja till att medverka som informanter. De informanter som 
tackade ja är alla yrkesverksamma i Mellansverige. Det skiljer ungefär 30 mil från den 
medverkande informanten som arbetar längst söderut respektive längst norrut i landet. 
Ställena där informanterna arbetar är såväl storstad, mellanstor stad som liten stad. Två 
av informanterna arbetar för övrigt på min VFU-skola och en av dessa är min hand-
ledare. Eftersom detta kan ses som problematiskt återkommer jag till det i avsnitt 6.5 
Validitet och reliabilitet.  
 
6.2.1 Presentation av deltagare 
Nedan följer en översiktlig presentation av lärarna som intervjuades för denna studie. 
Endast det som bedöms som relevant för denna studie presenteras. Arbetslivs-
erfarenhet är relevant eftersom det kan påverka lärarens sätt att arbeta med 
informationssökning och källkritik. Ämneskombination är relevant i de fall lärarna 
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eventuellt jobbar ämnesöverskridande. Vad beträffar namnen är dessa fingerade för att 
inte röja informanternas identiteter men ändå göra studien läsarvänlig.  
 
Tabell 1: Presentation av informanter 
Namn År som lärare Ämneskombination 
Björn 31 Svenska, engelska, tyska 
Greta 20 Svenska, tyska, historia 
Malin 6 Svenska, samhällskunskap 
Nils 9 Svenska, religion 
Agnes 3 Svenska, religion 
Sonja 8 Svenska, religion 

 
Flera lärare undervisade för övrigt i andra ämnen än de som framgår här. Ämnena som 
tas upp i tabellen är de ämnen som de är utbildade för att undervisa i. Beträffande 
läraren Nils har inte han undervisat i svenskämnet på några år. Han har dock börjat 
göra det igen under denna termin som studien utfördes. Detta medförde att hans 
uttalanden skiljer sig något från de övriga lärarna eftersom de andra lärarna talar om 
sina erfarenheter, medan Nils snarare talar om vad han har framför sig och hur han har 
planerat sin undervisning.  
 
6.3 Genomförande 
Som tidigare nämnts utformades en intervjuguide som svarade för studiens syfte. 
Intervjuguiden var sedan behjälplig i samtliga intervjuer men följde egentligen struktu-
ren endast i den första intervjun. Eftersom metoden var semistrukturerade intervjuer 
gör inte detta någonting, utan det är snarare fullt naturligt att intervjuerna utvecklas på 
olika sätt. Således ställdes olika följdfrågor till olika informanter, beroende på vad som 
framkom under intervjuerna. Till en informant ställdes endast tre av frågorna från 
intervjuguiden, eftersom hon genom att tala fritt vävde in svar på de resterande frågorna 
utan att jag behövde ställa dem. Detta trots att hon (eller någon annan) inte fick ta del 
av frågorna vare sig innan- eller under intervjutillfället.  
 
Rent konkret utfördes fyra intervjuer på lärarnas egna arbetsplatser. Miljöerna skiljde 
sig åt något och platserna var ett kontor, ett klassrum, ett lärarrum och ett konferens-
rum. De två andra intervjuerna utfördes via telefonsamtal eftersom dessa informanter 
jobbade ungefär 25 mil från platsen där jag själv utgick ifrån. Jag inledde med att fråga 
om det gick bra att intervjuerna spelades in vilket det gjorde i samtliga fall. Därefter 
utfördes intervjuerna som spelades in med hjälp av en mobiltelefon, för de intervjuer 
som utfördes på plats. Gällande de intervjuer som utfördes över telefon spelades dessa 
in med hjälp av datorn. Detta eftersom det svårligen gick att hitta någon funktion eller 
applikation som tillät trepartssamtal. Telefonsamtalen hölls med högtalarfunktion på 
mobiltelefonen som placerades nära datorn vilket möjliggjorde att ljudet spelades in på 
det sättet.  
 
Alla inspelningsfunktioner har varit säkra och ingen information har kunnat nås av 
någon annan. Efter intervjuerna överfördes ljudfilerna till ett usb-minne med lösen-
ordsskydd, och därefter följde transkribering och analysering av materialet, för vilket 
jag redogör mer ingående för i avsnittet som följer.  
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6.4 Bearbetning och analys 
Eftersom alla intervjuer audioinspelades behövde detta transkriberas för att sedan 
analyseras. Transkriberingarna gjordes löpande efter varje intervjutillfälle. Denscombe 
menar att i de fall innehållet i intervjuerna används just för informationen i det som 
sägs är det rimligt att endast transkribera de delar som är av särskilt intresse och 
exempelvis kan användas som exempel när resultatet sedan presenteras. Att 
transkribera alla intervjuer i sin helhet ses därför inte som nödvändigt i denna studie 
som just använder informationen i det som sagts för att besvara frågeställningarna. 
Hade studien istället riktat in sig på att analysera exempelvis språket hade det dock setts 
som nödvändigt att transkribera alla intervjuer i sin helhet (Denscombe 2018 s. 395). 
Därmed transkriberades vissa delar av intervjuerna men vad beträffar kodning gjordes 
detta för allt material. Alla uttalanden belades med en kod och exakt tidsangivelse för 
att det enkelt ska framgå vad som har sagts och när. Nedan följer en modell över hur 
en sådan kod kan se ut. 
  
Figur 1: kodning 
… Informantens individuella identitetsnummer 
………………………Tema, dvs. vad uttalandet handlar om 
……………………………………………………………… 
(1:08.54 Lärarstyrt) 
 
…………Tid in i intervjun (I detta fall åtta minuter och 54 sekunder) 
 
Beträffande de delar som transkriberades gjordes detta noggrant men med en strävan 
att göra texten läsarvänlig. I talat språk finns exempelvis inte skiljetecken och eftersom 
en transkription helt utan skiljetecken skulle försvåra förståelsen infogades således 
skiljetecken och stor bokstav. Eftersom fokus med analysarbetet av intervjumaterialet 
var innehållet snarare än språket lades inget fokus på att skriva ut dialektala uttryck 
eftersom även detta skulle sänka läsbarheten i texten. Dock har språkliga uttryck som 
inte försvårar läsbarheten skrivits ut. Exempel på sådant är dom och sån. Nedan följer 
de transkriptionssymboler som användes för att markera bland annat pauser i talet och 
ohörbara uttalanden. Transkriptionssymbolerna är tagna från Emanuel A. Schegloffs 
hemsida. 
 
Transkriptionsnyckel  
(.) Mikropaus 
(0.5) Paus i en halv sekund eller längre (siffran i parentesen ökar ju längre pausen är) 
- Avbrott i talet 
(( )) Min egen kommentar. Kan bland annat handla om skratt, fingerknäppning eller 
något annat 
 
För att få en fördjupad förståelse för det insamlande materialet krävs därefter någon 
form av strukturerad analys. I denna studie är analysen gjord utefter Helene Elvstrand, 
Ronny Högberg och Henrik Nordvalls analysmodell som följer tre steg, eller grader 
som författarna själva kallar det. Analysmodellen går kortfattat ut på att reducera 
innehållet, finna mönster och samband och att strukturera. Den första gradens tolkning 
handlar om att konstatera vad som har sagts under intervjuerna och därmed dels få en 
överblick, dels finna bredare teman som utgör en slags bas för hur resultatet ska 
analyseras än djupare och hur det ska presenteras (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2019 
s. 238–242). Den första gradens tolkning inleddes egentligen redan innan intervjuerna 
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hade ägt rum eftersom jag strukturerade intervjuguiden utefter några bredare teman. 
Alla intervjuer är dock unika vilket medförde att de olika informanterna ibland pratade 
om sådant som inte var direkt kopplat till frågorna i intervjuguiden. Under intervjuerna 
förde jag fältanteckningar över sådant som skulle kunna bli intressant för den första 
gradens tolkning och eftersom transkriptionerna ägde rum direkt efter vardera 
intervjuer fanns även mycket kvar i minnet.  
 
Under första gradens tolkning konstaterades således vad som hade sagts i intervjuerna 
och teman lokaliserades. Alla anteckningar, excerpter och koder från alla intervjuer 
fördes sedan samman i dessa olika teman i ett annat dokument och en sammanfattning 
skrevs för vad som framkom under intervjuerna. Likheter och skillnader uppmärk-
sammades även.   
 
I andra gradens tolkning går analysen något djupare. Där handlar det enligt Elvstrand, 
Högberg och Nordvall om att skapa distans till sitt material för att kunna se på det ur 
nya perspektiv. I denna tolkning lämnas således mer kreativ frihet till forskaren, men 
det ställer även krav på att jag som forskare faktiskt ska vara kapabel till att byta 
tankesätt. Istället för att se på en företeelse på samma sätt som man gjorde vid första 
anblick – som det uppenbara, bör det strävas efter att se denna företeelse som 
någonting annat och i denna del av analysen blir olika teoretiska begrepp centralt 
(Elvstrand, Högberg & Nordvall 2019 s. 242–247).  
 
Efter detta följer tolkningar av tredje graden vilket också är det sista steget i 
analysarbetet. Där är tanken att forskaren istället för att enbart tolka informanternas 
egna tolkningar även ska ifrågasätta dem. Det är genom detta steg som en djupare 
förståelse för det som studeras kan uppenbaras och istället för att enbart redogöra för 
informanternas egna förståelser i sina egna verksamheter kan forskningen faktiskt bidra 
till en vidgad förståelse för det som studeras (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2019 s. 
248–249). 
 
6.5 Validitet och reliabilitet  
När forskning bedrivs är det viktigt att bedöma validitet och reliabilitet och validitet 
handlar enligt Larsen om bekräftbarhet, trovärdighet och överföringsvärde när det 
gäller kvalitativa studier. Enkelt förklarat handlar validitet därmed om i vilken grad vi 
undersöker det som faktiskt ska undersökas, det vill säga ska frågorna vara kopplade 
till studiens syfte. Det handlar också om att empirin som samlats in inte bara ska 
sammanställas utan även tolkas. För att studien ska uppnå en hög trovärdighet krävs 
således att tolkningen som gjorts är trovärdig (Larsen 2018 s. 129–130). 
 
Vid varje intervjutillfälle i denna studie har samma intervjuguide använts som stöd för 
att säkerställa att all information som är relevant kommer med. Intervjuguiden är i sin 
tur utarbetad efter studiens syfte. Varje intervjutillfälle är dock unikt vilket medförde 
att informanterna fokuserade mer eller mindre på vissa frågor och av den anledningen 
flyttades ordningsföljden på frågorna om beroende på situation. Dessutom har även 
vissa följdfrågor som inte ingår i intervjuguiden ställts i de fall informanterna berättade 
om något som var av intresse för studien. Enligt Larsen kan detta vara en fördel för att 
stärka studiens validitet eftersom det kan föra med sig att fler förklaringssätt synliggörs 
i de fall informanterna tillåts ta upp sådant som de själva finner intressant (Larsen 2009 
s. 80–81). 
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Validiteten handlar således om relevans eller giltighet, medan reliabiliteten mer riktar in 
sig på exakthet och precision. Larsen belyser att det är svårare att säkerställa hög relia-
bilitet i kvalitativa studier än kvantitativa. Detta eftersom olika forskare i kvantitativa 
studier i högre utsträckning kan komma fram till samma resultat i de fall de utför exakt 
likadana studier, medan det i en kvalitativ studie blir betydligt svårare. Olika forskare 
kommer troligen tolka resultatet på olika sätt, precis som utfallet av datainsamlingen, i 
denna studies fall intervjuer, kan te sig olika från dag till dag eller beroende på vem som 
utför intervjuerna (Larsen 2009 s. 81). 
 
Intervjuareffekten är ett begrepp som används för att beskriva rollen som den 
personliga identiteten kan spela i en intervjusituation. Denscombe menar att det främst 
är tre saker kopplade till intervjuarens och informantens identiteter som kan ha en 
inverkan på hur informanten väljer att besvara frågorna: kön, ålder och etniskt 
ursprung. Exempelvis skulle informantens svar kunna skilja sig åt beroende på om 
intervjuaren är kvinna eller man, äldre eller yngre än informanten själv, samt om 
intervjuaren har ett annat eller samma etiskt ursprung som informanten (Denscombe 
2018 s. 277). Hur jag som intervjuare har uppfattats av informanterna i denna studie är 
så gott som omöjligt att svara på, men det är viktigt att poängtera att jag som intervjuare 
kan ha fått andra svar än vad en annan intervjuare hade kunnat få.  
 
Som tidigare nämnts utfördes två av intervjuerna över telefon utan visuell kontakt. 
Denscombe belyser att detta kan föra med sig både för- och nackdelar. Förutom det 
uppenbara att varken intervjuare eller informant kan använda sig av kroppsspråk är det 
även svårt att bekräfta informantens identitet och huruvida det som sägs är sant eller 
inte. Dock finns vissa fördelar och en av dessa är att den så kallade intervjuareffekten 
kan reduceras på så sätt att informanten inte i lika hög utsträckning påverkas av 
intervjuarens kön, ålder och sociala klass. Denscombe menar således att avsaknaden av 
visuell kontakt kan bidra till att informanten känner sig tryggare att svara öppet och 
ärligt men att det även kan vara en nackdel på grund av att interaktionen blir mer 
avlägsen både i fysisk och psykologisk bemärkelse (Denscombe 2018 s. 288–289).  
 
Som tidigare nämnts medverkade två informanter som arbetar på den skola där jag 
utför min VFU på och en av dessa lärare är även min handledare. Detta innebär att vi 
känner varandra sedan tidigare vilket kan innebära en viss problematik sett till 
reliabiliteten. Läraren kanske bland annat känner sig tvungen att svara på ett speciellt 
sätt för att göra mig som intervjuare en tjänst. Värt att notera är dock att det faktum att 
vi redan var bekanta även kan fungera som en förtjänst för intervjun, det vill säga att 
läraren kanske rent av känner sig bekvämare i situationen än vad den hade gjort med 
en okänd intervjuare.   
 
Reliabilitet handlar även om hur noggrant det insamlade materialet hanteras. När större 
mängder data hanteras är det lätt hänt att olika utsagor blandas ihop med varandra. För 
att säkerställa en högre reliabilitet är det således viktigt att hålla ordning på sitt insamlade 
material (Larsen 2009 s. 81), och detta har i denna studie lösts genom att koda alla 
informanters utsagor redan från start, det vill säga att varje transkribering som hörde 
till alla enskilda informanter helt enkelt belades med individuella nummer.  
 
6.6 Generaliserbarhet 
Som tidigare nämnts har urvalet till denna studie gått till genom självselektion, det vill 
säga att informanterna själva har fått avgöra huruvida de vill medverka eller inte. Detta 
var en ren självklarhet eftersom det hade förefallit synnerligen oetiskt att tvinga 
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informanter att medverka, men det säger även en hel del om urvalet. Redan i 
informationsbrevet fick informanterna veta att intervjuerna skulle behandla infor-
mationssökning och källkritik i svenskämnet och det är inte orimligt att anta att de som 
till slut tackade ja till att delta även har ett särskilt intresse för området. Larsen belyser 
att en studie som är baserad på ett sådant urval inte går att generalisera (Larsen 2009 s. 
78).  
 
Som redan nämnts i urvalsavsnittet var det ett antal rektorer som själva ville förmedla 
kontakt med sina lärare, vilket medförde att jag som forskare egentligen inte vet hur 
många lärare informationsbrevet till slut nådde fram till, men att döma av personallistor 
på skolornas hemsidor och förutsatt att rektorerna faktiskt vidarefordrade infor-
mationsbrevet till dessa lärare har brevet nått ungefär 60 lärare totalt. Att endast sex 
stycken av dessa 60 valde att medverka skulle kunna innebära att de skiljer sig från alla 
de lärare som valde att inte medverka.  
 
Även det faktum att studiens resultat baseras på intervjuer med endast sex informanter 
gör att inga generaliseringar kan göras. Vad studien däremot kan göra är att peka på 
tendenser och således utgöra en grund för vidare forskning.  
 
6.7 Etiska överväganden 
När forskning ska bedrivas bör det strävas efter att studien utförs så etiskt som möjligt, 
både vad gäller planeringen, utförandet och hanteringen av den insamlade empirin. 
Vetenskapsrådet gav 2017 ut boken God forskningssed där viktiga etiska aspekter disku-
teras. I denna studie tas några av dessa aspekter i beaktan men viktigt att poängtera är 
att olika etiska frågor är aktuella för olika typer av forskning. Generellt är det två stora 
områden som forskaren bör ha i åtanke: De medverkande informanterna och hur deras 
integritet på bästa sätt skyddas och forskningen som hantverk, det vill säga hur resultat 
och metod presenteras (Vetenskapsrådet 2017 s. 12).  
 
Beträffande forskningen som hantverk bör detta först och främst ha ett tydligt syfte 
och tillhörande frågor som dels är intressanta, dels undersökningsbara. Metoden som 
används ska vara lämpad för studiens syfte och den ska även presenteras så klart som 
möjligt. Den insamlade empirin ska analyseras på ett systematiskt och kritiskt sätt och 
eventuell problematik eller felkällor ska presenteras och diskuteras. Överlag bör hela 
studien präglas av ordning och reda och förutom allt detta framgår det även i 
Vetenskapsrådets God forskningssed att om studien är nyskapande och innovativ bidrar 
det även till att kvaliteten på studien höjs (Vetenskapsrådet 2017 s. 25).  
 
Huruvida denna studie är nyskapande och innovativ är upp till läsaren att avgöra, men 
detta är åtminstone ambitionen. Utöver det har jag i allra möjligaste mån försökt 
redogöra för metoden och även ställt mig kritisk till vissa aspekter som blev synliga 
under processens gång. Metoden har även fått ett eget diskussionsavsnitt i slutet på 
denna studie för att gå än djupare in på vad som utfördes på ett bra sätt och vad som 
hade kunnat göras på annat sätt. Vidare har empirin analyserats och det redogörs även 
för denna analys i metodavsnittet. 
 
Gällande de medverkande informanterna och hanteringen av det insamlade materialet 
belyser Vetenskapsrådet att informanterna först och främst, i normalfall, bör lämna 
samtycke för att medverka. Informanterna bör även informeras om studien och hur det 
insamlade materialet kommer hanteras, samt huruvida materialet kommer raderas när 
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studien är färdig. Hur forskaren förvarar materialet är viktigt eftersom informanternas 
uppgifter inte på något vis får läcka ut eller spridas (Vetenskapsrådet 2017 s. 27). 
 
Som tidigare nämnts skickades ett informationsbrev ut till alla informanter i studiens 
inledande skede. Detta informationsbrev följde Högskolan Dalarnas forskningsetiska 
nämnds (FEN) mall för informationsbrev, där bland annat information om att 
deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas och studiens syfte är obligatoriskt. 
Informanterna lämnade så kallat informerat samtycke när de tackade ja till att medverka 
i studien, och innan varje intervju gavs information om studien, audioinspelningar och 
förvaring av materialet igen. Samtliga informanter lämnade således samtycke till att 
medverka och till att intervjuerna audioinspelades.  
 
Hur materialet skulle förvaras var en viktig fråga som jag ställde mig själv innan 
intervjuerna ägde rum. Eftersom det kändes säkrare att förvara materialet lokalt på ett 
USB-minne istället för någon form av molnbaserat lagringsutrymme förvarades det på 
ett USB-minne. Detta material kommer när studien är färdig att permanent raderas och 
även detta har informanterna blivit informerade om.    
 
Efter att ha gjort en etisk egengranskning med FEN:s blankett (2019) och i samråd med 
handledare togs beslutet att någon forskningsetisk bedömning inte behövde göras. 
Frivilligheten att delta i studien kan inte ifrågasättas, ingen av informanterna är under 
18 år, informanterna har fått information om vad studien ämnar undersöka, 
informanterna påverkas inte fysiskt eller psykiskt av att delta i studien och inga känsliga 
personuppgifter har behandlats.  
 
 
7. Resultat 
I avsnittet som följer presenteras studiens resultat. Syftet med denna studie är att 
undersöka hur lärare menar att de undervisar om informationssökning och källkritik i 
gymnasiets svenskämne. I relation till syftet formuleras följande två frågeställningar: 
 

1. Hur menar lärarna att de integrerar informationssökning och källkritik i 
svenskämnets undervisning? 

2. Vilket ämnesinnehåll menar lärarna att de förenar med svenskundervisning 
kring informationssökning och källkritik? 

 
För att göra resultatpresentationen så logiska som möjligt presenteras resultatet av 
vardera frågeställning var för sig som egna avsnitt. Dessa avsnitt innehåller i sin tur 
underrubriker med teman som framkom under analysarbetet med empirin, och var 
således mönster i intervjuerna. Inledningsvis presenteras resultatet av den första fråge-
ställningen som är inriktad på den didaktiska hur-frågan, och avslutningsvis presenteras 
resultatet av den andra frågeställningen som är inriktad på den didaktiska vad-frågan.  
 
Alla exempel som är med i detta avsnitt är valda för att visa antingen mönster eller av-
vikelser i empirin. Samtalsämnen som endast förekom i enskilda intervjuer presenteras 
således inte i denna studie.  
 



 

25 
 

7.1 Hur lärarna integrerar informationssökning och källkritik i 
svenskämnet 
Detta avsnitt behandlar studiens första frågeställning: Hur menar lärarna att de 
undervisar i informationssökning och källkritik? Mönster som framträdde under 
intervjuerna var att lärarna tenderade att integrera informationssökning och källkritik i 
de flesta moment i svenskundervisningen, att lärarna någon gång har samarbetat med 
andra pedagoger och att lärarna hade som ambition att eleverna skulle bli mer 
självständiga i sitt arbete ju längre de tog sig i sin utbildning. Därför presenteras dessa 
mönster i egna underrubriker.  
 
7.1.1 Från introduktion till integrering  
Analysen av empirin visar att samtliga lärare integrerade informationssökning och 
källkritik genomgående i svenskämnet och i alla dess kurser. Samtliga lärare berättade 
att de förutom att se fler fördelar med att integrera det i övriga moment i svenskämnet, 
snarare än att ha det som ett separat isolerat moment, även ansåg det vara en ren 
nödvändighet för att eleverna ska tillägnas de kunskaper de faktiskt behöver. Eleverna 
ska förstå vikten av det kritiska tänkandet och de förväntas anamma det i alla moment, 
vilket möjligen leder till att de även anammar det i det övriga livet.  
 
I analysarbetet med empirin blev det tydligt att nästan alla lärarna även hade någon 
form av introduktion till informationssökning och källkritik i början på ettan i 
gymnasiet. Att döma av intervjuerna skiljer sig denna introduktion åt något mellan de 
olika lärarna. De flesta lärarna höll en kort introduktion där enskilda begrepp gicks 
igenom i helklass. Nils som under intervjutillfället stod inför ett moment där han ska 
integrera informationssökning och källkritik förklarade på följande sätt: 
 

Jag behöver inte lägga supermycket tid på (0.5) att liksom undervisa om såna 
liksom mer abstrakta (.) begrepp. […] Utan jag brukar- (0.5). Jag brukar lägga mer- 
mer krut på, liksom, individuell handledning och- och respons till (.) enskilda 
elever liksom. (2) Men jag kommer ju givetvis liksom fräscha upp dom och 
exemplifiera (.) öh själv- ((ohörbart)) skapa mina egna exempel (Nils 2019-10-03, 
08.57). 

 
Excerpten illustrerar att Nils som inte upplever att han behöver lägga mycket tid på det 
inledande momentet ändå planerar att kort gå igenom några exempel. Senare i intervjun 
förklarar han även att han främst gör detta för att kontrollera på ungefär vilken nivå 
som eleverna ligger på så att han bättre kan anpassa den individuella handledningen för 
eleverna. Den lärare som avviker från mönstret att hålla en introduktion i 
informationssökning och källkritik är Agnes. Hon hade under intervjutillfället arbetat 
som lärare i tre år och under intervjun poängterade hon detta flera gånger och 
förklarade att hon upplever svårigheter kopplat till informationssökning och källkritik 
relativt ofta. Angående en introduktion till informationssökning och källkritik uttryckte 
hon följande: 
 

Det är mer att man i arbetet jobbar med det, men jag- jag står ju inte och pratar 
om såhära, nu ska vi göra en källkritisk analys. För de- det kan jag faktiskt inte så 
himla bra. […] Det kan faktiskt vara så att- att jag känner såhär, jaja men 
((Gunilla)) som har samhällskunskap, eller ((Rikard)) som har historia, dom är så- 
dom är så bra på- dom har sina- dom har modeller som dom visar, så det får dom 
lära sig där. Så att nu- jag borde egentligen också göra det, men jag har inte hittat 
nåt bra sätt kan jag känna, såhär (.) än (Agnes 2019-10-04, 03.52).  
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Detta exempel visar att Agnes till skillnad från de övriga lärarna inte har något 
introducerande moment till informationssökning och källkritik. Anledningen förklarar 
hon är att hon inte kan det, men hon menar ändå att eleverna får med sig nödvändiga 
kunskaper från lärare i andra ämnen. I relation till detta är det även på sin plats att lyfta 
fram det faktum att de flesta lärarna, precis som Nils, poängterade att det 
introducerande momentet inte är någonting de lägger särskilt mycket tid på. Några av 
lärarna poängterade även att eleverna redan har jobbat med informationssökning och 
källkritik redan innan de börjar gymnasiet och att de således inte helt saknar kunskaper 
i ämnet. Den lärare som hade det mest strukturerade introducerande momentet var för 
övrigt Björn, men även han framhöll att den viktigaste delen i undervisningen ändå är 
den som är integrerad med resten av svenskämnet, och därmed leds samtalet in på just 
integreringen.  
 
Samtliga lärare delade med sig av olika moment där de integrerade informationssökning 
och källkritik på något sätt och några lärare uppgav även att de inte kunde komma på 
ett enda arbetsområde där de inte jobbar källkritiskt. Angående integreringen uttryckte 
Malin: 
 

Jag tänker att det ((informationssökning och källkritik)) måste genomsyra hela 
tiden när dom söker information generellt (0.5) i olika ämnen eller så (Malin 2019-
10-03, 04.57). 

 
Excerpten illustrerar det som var genomgående för alla lärarna: att informationssökning 
och källkritik bör ha en given roll genomgående i hela utbildningen och detta uttalande 
går även hand i hand med hur lärarna beskrev vilket behov det finns av 
informationssökning och källkritik i just svenskämnet. De lärare som talade om syftet 
med detta lyfte fram hur samhället ser ut i det stora hela, det vill säga att människor 
idag utsätts för ett ständigt informationsflöde och således behöver besitta en 
kompetens för att hantera detta flöde. Flertalet av lärarna menade att det var just därför 
informationssökning och källkritik behöver integreras i hela svenskämnet; för det 
integreras ju ständigt i deras vardag och kommer även fortsätta göra det resten av livet.   
 
7.1.2 Samarbete mellan pedagoger 
Under analysarbetet av empirin blev det synligt att alla lärare någon gång har samarbetat 
med andra pedagoger i sin undervisning. Andra pedagoger syftar i detta fall dels på 
andra lärare, dels bibliotekarier. I vilken utsträckning lärarna samarbetade med andra 
pedagoger varierade dock något. De flesta lärarna uttryckte att de ibland samarbetade 
med andra lärare när läget gjorde att det var möjligt. Det var dock flera saker som skulle 
stämma för att det skulle vara möjligt. Flera lärare uttryckte bland annat att huruvida 
lärarna ligger i fas i sina respektive kurser hade en stor inverkan. I intervjun uttryckte 
Nils: 
  

Just nu så (0.5) så håller jag liksom planeringen ganska mjuk så att man, man inser 
att ((ohörbart)) tar längre tid än man tänkt. Då vågar jag inte (0.5) liksom avsätta 
två, tre veckor i nåt moment- (0.5) samarbeten som sen visar sig vara- överstigit 
kursen på ett sätt liksom (Nils 2019-10-03, 29.31).   

 
Excerpten illustrerar att Nils som håller sin planering mjuk inte vågar starta något 
samarbete eftersom risken finns att ett ämnesöverskridande moment går över 
tidsplaneringen. När Nils säger att han håller sin planering mjuk menar han troligen att 
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han inte har planerat hela läsåret in i minsta detalj, utan snarare håller den mer öppen. 
Detta var någonting som flera lärare uttryckte och det tycks som att samarbete med 
andra lärare sätter högre press på planeringen på det sättet att det är viktigare att 
planeringen är så tydlig som möjligt. Med det sagt innebär det inte att ett samarbete är 
omöjligt att genomföra på ett bra sätt. Sonja berättade i sin intervju om ett större 
ämnesöverskridande projekt som hennes program brukar genomföra med alla ettor, 
där flera olika ämnen är involverade: 
 

[…] Då kör vi två veckor, eh, på våren (.) och det kallas för vetenskapsprojektet. 
(0.5) och det är inte så himla tokigt, därför att då bryter vi upp undervisningen för 
två veckor och så är det några ämnen, ganska många ämnen som är med på det 
här projektet, och däribland svenskan också (Sonja 2019-10-04, 11.53).   

 
Vad excerpten visar är att det på Sonjas program finns ett ämnesöverskridande projekt 
vid namn vetenskapsprojektet. Detta hålls i början av årskurs ett och pågår under en 
tvåveckorsperiod. Under dessa två veckor stannar nästan all annan undervisning upp 
och flera lärare från flera olika ämnen är involverade och tillgängliga för eleverna. 
Vidare berättade Sonja att detta är ett projekt som har pågått under flera år och det är 
någonting som hela programmet har planerat tillsammans. I detta projekt hade källkritik 
en given roll, men just den delen av projektet brukade samhällskunskapslärarna oftast 
hålla i, medan svenskämnet var mer inriktat på delen då eleverna skulle göra muntliga 
presentationer om ämnet (som för övrigt var pseudovetenskap). Inför de muntliga 
presentationerna skulle eleverna dock söka reda på och kritiskt granska information 
vilket visar att informationssökning och källkritik återigen integreras genomgående i så 
gott som alla moment, även om det redan finns ett moment i projektet som har en 
tydligare inriktning mot just källkritik.  
 
Analysen av empirin visar att även bibliotekarier var pedagoger som en del av lärarna 
samarbetade med i den mån det var möjligt; alla skolor hade nämligen inte en 
skolbibliotekarie. Samarbetet i det fallet handlade i regel om att eleverna antingen gavs 
en rundtur i biblioteket eller att bibliotekarien blev inbjuden till klasserna för att ge en 
introduktion till vad biblioteket och bibliotekarien kunde bistå med för hjälp. Agnes 
berättade att:  
 

Ettorna får ett besök från våran bibliotekarie. Antingen att vi kommer ut till 
henne, eller att hon kommer upp till vårat klassrum (Agnes 2019-10-04, 15.37). 

 
Precis som tidigare nämnts visar excerpten att bibliotekarien på Agnes skola besöker 
klassen för att ge en introduktion till biblioteket. Vidare berättade Agnes att hon ännu 
inte har hunnit med detta eftersom hon tog över undervisningen mitt under en termin, 
men att det ändå finns ett sådant upplägg på hennes skola och att ambitionen är att 
använda denna resurs. Denna ambition delade Agnes med de flesta andra lärarna som 
arbetade på skolor som faktiskt hade tillgång till en egen bibliotekarie, men någonting 
som lyser igenom tydligt i empirin är det faktum att bibliotekarierna inte medverkar 
speciellt mycket i undervisningen ändå, förutom just i början på ettan och i vissa klasser 
när det är dags för eleverna att skriva gymnasiearbete. Sonja nämnde i och för sig i sin 
intervju att samarbetet med bibliotekarierna på hennes skola växer hela tiden och att 
bibliotekarierna ibland går in och håller diskussioner om skönlitterära verk som elev-
erna har läst, men eftersom detta inte har någon tydlig koppling till informations-
sökning och källkritik görs ingen fördjupning på det.  
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7.1.3 Ökat eget ansvar  
Huruvida undervisningen bör styras mycket eller lite av läraren var ett återkommande 
samtalsämne under alla intervjuer. Hos alla lärarna framkom exempel på båda delarna, 
även om graden av lärarstyrningen varierade. Vad som dock var gemensamt för alla 
lärarna var hur elevernas egna ansvar förändrades över tid. Analysen av empirin visar 
att samtliga intervjuade lärare berättade att de tenderar att ge eleverna ett ökat inflytande 
och eget ansvar för sitt eget lärande ju längre tiden gick och i takt med att eleverna 
mognade. Björn som var en av de lärare som att döma av intervjumaterialet gav eleverna 
minst eget ansvar under undervisningens inledande skede uttryckte att: 
 

Man kan ju ha en bild av hur man gör och sen är ju inte säkert att den bilden 
stämmer hur man verkligen gör i skarpt läge, men ambitionen är ju ändå att, att, 
att under dom här tre åren som man har i svenska ((ohörbart)) att man ska få dom 
och bli så självständiga dom kan bli till slut (Björn 2019-10-01, 11.20). 

 
Det Björn säger är således, precis som övriga lärare, att han har som målsättning att 
eleverna med tiden ska bli allt mer självständiga och lyfter samtidigt fram någonting 
som är viktigt att poängtera för denna studies trovärdighet: att bilden över hur han vill 
att det ska fungera inte alltid fungerar i praktiken. Lärarnas ambitioner går således ihop 
då samtliga uttryckte att målet var att eleverna skulle bli mer självständiga med tiden.  
 
De flesta lärarna berättade att de tenderade att styra undervisningen mer eller mindre 
hårt i utbildningens tidiga skede, och att styra undervisningen i detta fall innebar att 
läraren ofta tilldelade eleverna de källor de skulle använda till exempelvis en skriv-
uppgift. När jag frågade Greta vad hon såg för svårigheter i att ge eleverna mycket eget 
ansvar tidigt i utbildningen svarade hon: 
 

Det går inte. Det måste vara väldigt styrt i början. För att dom har en väldigt lång- 
upplever jag det som i ettan-, en väldig lång liksom (.) etableringsfas. […] Det går 
liksom inte ((skratt)) i början, utan då måste allting vara väldigt styrt, vilka texter 
vi använder. Uppgifterna måste vara ganska korta och koncisa. Inte såna här långa 
skrivuppgifter för det är- det mäktar dom inte med (Greta 2019-10-02, 26.19). 
 

Greta lyfter fram att eleverna på grund av en lång etableringsfas inte är redo för något 
övervägande eget ansvar förrän senare i utbildningen. Den långa etableringsfasen 
innebar i detta fall att eleverna i början på sin gymnasietid har mycket som händer i 
livet utanför skolan. De kanske har flyttat hemifrån, får nya klasskompisar och kanske 
även har flyttat till en ny stad. Vidare talar hon om att källorna som används är styrt 
från hennes håll och hon lyfter även att längre skrivuppgifter inte fungerar tidigt i 
utbildningen, utan detta måste istället komma i senare årskurser. Detta var någonting 
som de övriga lärarna också poängterade, förutom Malin som istället uttryckte att: 
 

Nej men dom har ju jättestort ansvar, sen så ifrågasätter jag ofta. Ja men var har 
du hittat den här källan, hur är den tillförlitlig och så vidare. Så dom får ju börja 
själva. Alltså om dom söker information sådär, och så får man liksom- sen när 
dom har- när dom hänvisar till nånting, då ifrågasätter jag alltid (Malin 2019-10-
03, 10.46). 

 
Excerpten visar att Malin, till skillnad från resterande lärare, ger sina elever stort ansvar 
även i början av gymnasietiden och senare lyfter hon även fram att det ibland blir en 
utmaning eftersom en del korrigeringar behöver göras i efterhand. I analysarbetet av 
empirin framkom det tydligt att just detta var ett dilemma som flera lärare brottades 
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med. Ju mer eget ansvar som läggs på eleverna desto mer efterarbete verkar det även 
bli både för lärarna och eleverna. Sonja resonerar kring detta ur ett arbetsbelastnings-
perspektiv: 
 

Det ställer ju också så högt krav på en som lärare, om jag ska kunna bedöma om 
dom har refererat källan korrekt, då ska jag ju egentligen själv ha läst igenom 
originalartikeln som dom har som källa (Sonja 2019-10-04, 04.35). 

 
Excerpten illustrerar en utmaning som flera av lärarna lyfte i sina intervjuer: i de fall 
eleverna ges eget ansvar att söka rätt på sina egna källor ställs även högre krav på läraren. 
Hur ska läraren kunna avgöra huruvida eleverna har hanterat sina källor på ett korrekt 
vis om hon inte själv är insatt i källan? Alla lärare lyfte i sina intervjuer fram att de 
strävar efter att eleverna ska bli mer självständiga ju längre tiden går, men det tycks som 
att ju högre eget ansvar som läggs på eleverna desto större blir utmaningarna.  
 
7.2 Svenskämnets ämnesinnehåll kopplat till 
informationssökning och källkritik 
Detta avsitt behandlar studiens andra frågeställning: Vilket ämnesinnehåll menar lärarna 
att de förenar med svenskundervisning kring informationssökning och källkritik? 
Mönster som framkom under intervjuerna var framför allt att lärarna tenderade att 
prata om ämnesinnehållet utifrån de olika kurserna Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 
och därmed presenteras det även på detta sätt. Andra mönster som framträdde var att 
lärarna lyfte fram vissa hjälpmedel mer än andra varför även detta presenteras som ett 
eget tema. Dessa hjälpmedel var dessutom inte knutna till någon specifik kurs utan 
användes genomgående under elevernas utbildning och det hade således blivit konstigt 
att väva in det i de första tre temana.  
 
7.2.1 Årskurs ett 
Vad lärarna fokuserar på, det vill säga vilket innehåll de väljer att fokusera på var ett 
återkommande samtalsämne i samtliga intervjuer. Det mest återkommande var framför 
allt argumenterande texter och vetenskapligt skrivande. Just det vetenskapliga skriv-
andet hörde för de allra flesta framför allt årskurs tre till, men det fanns även lärare som 
började med detta under tidigare kurser, dock med något lägre krav. Vad beträffar 
argumenterande texter var detta någonting som oftast hörde årskurs ett och två till men 
förekom även under årskurs tre för enstaka lärare. I excerpten nedan berättar Greta ett 
exempel på vilket ämnesinnehåll kopplat till källkritik hon integrerar i just argumen-
terande texter under årskurs ett:   
 

I svenska ett blir det ju väldigt basic. Då får man ju liksom tala om liksom hu- hur 
gör man, såhär nu har du fått en källa av mig, du ska använda den här, men hur 
gör du för att referera och citera rätt. Så där blir det mer den här metoden. Hur 
använder jag en källa, såhär, du måste tala om vem har skrivit den, vad heter den, 
var är den publicerad och när är den publicerad och hur gör du det på rätt sätt 
liksom (Greta 2019-10-02, 03.40). 

 
Greta lyfter i detta exempel fram vilka frågor kopplade till källkritik som hon främst 
jobbar med i kursen svenska ett, och detta är representativt för de flesta lärarna 
eftersom många talade om just referat- och citatteknik och att detta är någonting de 
arbetar med i gymnasiets första år. Frågor som handlade om vem som har skrivit källan, 
samt när och var den är publicerad var någonting som de flesta lärarna arbetade med 
tillsammans med eleverna både för att träna citat- och referatteknik men också för att 
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kritiskt granska källorna, det vill säga när eleverna skulle avgöra huruvida källan var 
trovärdig eller icke trovärdig.  
 
Vad som inte framgår i excerpten ovan är att detta är sagt om en källa som Greta själv 
tilldelade eleverna och just i svenska ett var det genomgående för lärarna relativt vanligt 
att konstruera undervisningen på ett sådant sätt att eleverna själva inte förväntas söka 
speciellt mycket egen information. Istället för informationssökning lades mest fokus på 
att kritiskt granska källor som eleverna blev tilldelade, samt hur eleverna bör gå tillväga 
rent språkligt när de hänvisar till de olika källorna.  
 
7.2.2 Årskurs två 
Analysen av empirin visar att de moment som främst integrerades med informations-
sökning och källkritik under årskurs två var argumenterande- och utredande texter. 
Som tidigare nämnts var just argumenterande texter vanligt att integrera redan under 
årskurs ett och det som främst skiljer ämnesinnehållet mellan de olika årskurserna är 
det faktum att eleverna förväntas söka information själva och på det sättet bli mer 
självständiga. Även om det för vissa lärare förekom informationssökning redan under 
första året tenderade ändå de flesta av de intervjuade lärarna att integrera informations-
sökningen först i kursen svenska 2. Således är det först där det blir aktuellt att diskutera 
sökord och urval med eleverna. Greta som har låtit sina elever arbeta med vargfrågan i 
ett argumenterande moment resonerar kring vikten av att eleverna i sin argumentering 
bör referera till källor som är producerade av personer med ämneskompetens uttryckte: 
 

[…] Så att dom inte hamnar på nån arg Aftonbladetartikel som nån ((skratt)) såhär 
insändare, och så tar dom fakta ifrån det liksom. Vi vill ju ha dom där- dom här 
tunga personerna (.) forskarna och (.) utredarna och (.) dom vill vi ha liksom. Inte 
arga Bosse ifrån Österlen som fick sin tax uppäten av en varg 1993 liksom. Den 
vill vi inte ha (Greta 2019-10-02, 09.35). 

 
Excerpten visar att det arbetas med urval av de träffar som eleverna får upp efter att ha 
sökt på ett specifikt ord. Greta resonerar kring vilken typ av författare som är den mest 
önskvärda för att elevernas texter ska bli så trovärdiga som möjligt. Just urvalet av källor 
var någonting som de flesta andra lärarna också lyfte fram som viktigt att arbeta med 
dock tycktes det vara mindre vanligt att eleverna fick jobba med att begränsa antalet 
träffar när de letar källor med hjälp av olika sökmotorer, till exempel Google. När jag 
frågade några av lärarna i vilken utsträckning de arbetade med systematiska sökningar 
för att på det sättet begränsa antalet träffar och göra dem mer överskådliga framgick 
det att ingen lät eleverna jobba med detta nämnvärt. Anledningarna skiljde sig mellan 
lärarna då någon berättade att den helt enkelt inte hade tänkt på det och en annan 
svarade att det av tidsmässiga skäl inte hade blivit av ännu och när jag frågade Greta 
varför hon inte lät sina elever arbeta med det svarade hon: 
 

Att dom får den här mängden länkar. Jag tycker att det fyller en funktion. För det 
är ju så det kommer bli. Det är ju så det funkar. Det är verkligheten in your face 
(Greta 2019-10-02, 11.13).    

 
Excerpten visar att Greta inte arbetar med systematiska sökningar med sina elever 
eftersom hon ser en funktion i att eleverna ges många träffar; i verkligheten får man 
många träffar när man gör en sökning i Google och då behöver eleverna lära sig att 
hantera det. Det verkar som att systematiska sökningar inte är ett ämnesinnehåll som 
prioriteras i undervisningen. Viktigt att poängtera är dock att det var två intervjuer i 
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denna studie som inte ledde in på denna fråga vilket ledde till att två av lärarna inte 
heller uttalade sig i frågan.  
 
7.2.3 Årskurs tre 
Som tidigare nämnts visar analysen av empirin att de intervjuade lärarna arbetar med 
vetenskapligt skrivande främst under årskurs tre, även om det ibland förekom i enklare 
former av detta under tidigare årskurser. Angående vad som lärarna jobbade mest med 
i förhållande till vetenskapligt skrivande berättade de flesta lärarna att de arbetade 
mycket med värderande ord och då både när eleverna skulle kritiskt granska källor, samt 
när de skrev sina egna texter. Agnes berättar om detta:  
 

[…] Och sen jobbar vi också med värderande ord, för jag jobbar ju väldigt mycket 
med att dom inte ska- när dom skriver vetenskapligt, att dom inte ska (.) lägga in 
värderande ord, som bra och dåligt och hemskt och fruktansvärt och sådär liksom 
(Agnes 2019-10-04, 08.02).  

 
Excerpten visar att Agnes arbetar med att hennes elever inte ska lägga in värderande 
ord när de skriver vetenskapligt. Detta var vanligt förekommande bland de flesta lärarna 
och analysen av empirin visar även att detta var en av de saker som eleverna hade allra 
svårast med när det gällde att kritiskt granska källor. Skillnaden mellan objektivitet och 
subjektivitet var för merparten av lärarna viktigt att jobba med, dock hade eleverna 
svårt för det. Angående detta uttryckte Greta: 
 

Sorteringen är svår. Eller att få eleverna att gå med på att en del saker är fakta och 
annat är tyckande, och vad är skillnaden mellan fakta och tyckande. […] 
Skillnaden mellan objektiv och subjektiv är ju väldigt svår att greppa (Greta 2019-
10-02, 23.48) 

 
Greta lyfter i detta exempel fram någonting som flertalet av de intervjuade lärarna 
påpekade – att skillnad mellan objektivitet och subjektivitet är svårt för eleverna och 
denna svårighet upplevs som extra stor i förhållande till just det vetenskapliga skriv-
andet som det arbetas med i kursen Svenska 3.   
 
7.2.4 Hjälpmedel i undervisningen 
När frågor om vilka hjälpmedel som användes i undervisning kring informations-
sökning och källkritik ställdes lyftes datorn fram som det främsta verktyget av samtliga 
lärare. I intervjuerna lyftes framför allt Google, Wikipedia och Nationalencyklopedin 
fram som frekvent använda sidor av eleverna. Inställningen till dessa var dock något 
tudelad av lärarna. Flera av lärarna resonerade kring antingen Nationalencyklopedin 
eller Wikipedia och lyfte fram dessa sidor som speciellt uppskattad av eleverna. Samtliga 
lärare poängterade dock att hur bra dessa sidor än oftast är räcker det aldrig att stanna 
där, utan eleverna förväntades istället söka sig vidare till huvudkällan. Nils förklarade 
detta på följande sätt i sin intervju: 
 

Jag brukar liksom ha (.) några såhär liksom (0.5) grund- grundkällor som jag ofta 
hänvisar till (1). Ähm och (.) oftast är det Nationalencyklopedin, liksom nät (.) 
upplagan så att säga. Öhm (.) som är lite av en (.) favorit. […] Oftast har dom 
källhänvisningar i sina egna artiklar liksom, som jag tycker är (1) kan vara en 
förtjänst och som också kan leda eleverna vidare liksom- på- (0.5) liksom 
huvudkällor (1) utöver då den här artikeln då på NE (Nils 2019-10-03, 10.20).   
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Det excerpten visar är att Nils lyfter fram Nationalencyklopedin som en källa som han 
ofta hänvisar eleverna till när de självständigt ska söka information och han poängterar 
även att artiklarna oftast är belagda med källhänvisningar som möjliggör att eleverna 
kan söka sig närmare huvudkällan. Detta skiljer sig dock från sättet Björn resonerade 
på när han resonerade kring skillnaden mellan Wikipedia och Nationalencyklopedin:  
 

[…] Det är ju som diskussioner med NE och Wikipedia. Vilken kan man gå 
djupast ner i och kika (.) vad som är trovärdigt. (0.5) NE kommer du ner till att 
det kan vara en professor nånstans, men du vet ju inte vad specialområdet för den 
personen är och vet ju inte var den personen har fått sina källor så där slutar det 
ju med NE. Man förutsätter att det är en trovärdig källa bara för att det kommer 
från NE. Wikipedia kan du fortsätta ännu längre ner tills (.) den primära källan 
dom har då i alla fall (Björn 2019-10-01, 07.42).   

 
Till skillnad från Nils menar Björn således att det är svårt att hitta trovärdiga underkällor 
på Nationalencyklopedin eftersom det inte framgår tydligt vem som står bakom artikeln 
och var informationen kommer ifrån. Nils och Björns uppfattningar kring National-
encyklopedin går således isär. Viktigt att poängtera är dock att deras utgångspunkter i 
sina resonemang inte är desamma; Björn lyfter sin uppfattning om skillnaden mellan 
Nationalencyklopedin och Wikipedia, medan Nils inte nämner Wikipedia över huvud 
taget utan endast resonerar kring Nationalencyklopedin. Det är dock ett exempel som 
är relevant eftersom nästan alla lärare nämnde att de antingen använde Wikipedia eller 
Nationalencyklopedin i sin undervisning kring informationssökning och källkritik och 
lärarna resonerade på ett liknande sätt som Nils gör om Nationalencyklopedin, eller 
som Björn gör om Wikipedia.   
 
Någonting annat som kom på tal under samtliga intervjuer var fysiska böcker och i 
vilken utsträckning dessa användes i undervisningen kring informationssökning och 
källkritik eller inte. Gemensamt för nästan alla lärare var att böcker inte var en speciellt 
stor del av undervisningen och förklaringen var helt enkelt att det mesta ändå finns 
digitaliserat och att det är mindre tidskrävande att eleverna istället använder sig av sina 
datorer. Malin som precis har förklarat att varken bibliotek eller fysiska böcker används 
i någon större utsträckning i hennes undervisning tillägger: 
 

Hemskt att säga det egentligen, men det är ju ah (1). Men det känns ändå så 
hemskt, men det är mycket som publiceras på nätet också som är superbra. Så att 
det är ju så det är. Artiklar och grejer liksom. Så det är klart det är så (Malin 2019-
10-03, 09.53).   

 
Vad excerpten visar och vad fler lärare poängterade är att känslan över det faktum att 
fysiska böcker oftast får stå tillbaka för datorer är ett slags vemod. Detta är synligt i 
nästan alla intervjuer som utfördes i denna studie, även om ingen lärare har kunnat sätta 
fingret på exakt varför de tycker detta. Materialet visar även att det finns två lärare som 
avviker från detta på det sättet att den ena verkar sätta ett högre värde på fysiska böcker, 
medan den andra helt enkelt ser mer fördelar med att använda datorer vid informations-
sökning istället för böcker. Björn uttrycker att:  
 

En tryckt källa, så är ju den- den är ju, den är ju i regel några år gammal och du 
vet ju egentligen inte vem som ligger bakom- ja du vet ju vem som ligger bakom 
den men du vet ju inte var dom har fått sitt ifrån (Björn 2019-10-01, 07.42). 
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Excerpten illustrerar att Björn resonerar kring att fysiska böcker inte alltid är trovärdiga 
dels på grund av att de kan vara gamla, dels för att det inte går att spåra ursprungskällan. 
Detta uttryckte Björn i relation till datoranvändning och Wikipedia som källa. Viktigt 
att poängtera är att Björn inte gav någon vidare förklaring till vilken typ av böcker han 
syftar på när han uttrycker att det inte går att veta vem som ligger bakom 
ursprungskällan. Troligtvis syftade han på en viss typ av bok och således inte alla böcker 
rent generellt. Sonja som istället verkar se mer fördelar i att eleverna lär sig använda 
bibliotek och fysiska böcker uttrycker:  
 

Ja alltså, det ((att söka böcker i bibliotek)) får man ju faktiskt också nästan 
påminna eleverna om så (.). Återigen att hitta källor är inte alltid att googla. För 
jag tycker dom är ganska fast vid det. […] Men jag upplever att jag kommer på 
mig själv med att det här- det borde vara så självklart liksom, att gå till biblioteket 
och hitta en bok. Men, men när man säger det till eleverna att, men har du tittar 
om det finns nån bok i skolans bibliotek om det här ämnet. ’Ja just det, det kanske 
jag kan göra’. ((skratt)) Det är väldigt mycket- dom har ju en- varje elev har ju en 
egen dator (Sonja 2019-10-05, 19.25).    

 
Sonja berättar att hennes elever ofta inte själva tar eget initiativ till att söka information 
i fysiska böcker på biblioteket utan att hon ibland blir tvungen att påminna dem om 
den möjligheten. Excerpten illustrerar således att hon inte tycker att det räcker att 
eleverna söker information med hjälp av dator.   
 
7.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga av de intervjuade lärarna integrerar 
informationssökning och källkritik genomgående i hela svenskämnet. En del av lärarna 
menade att de inte kunde komma på ett enda moment i svenskämnet där informations-
sökning och källkritik inte kunde integreras, men ämnesinnehållet där vikten av infor-
mationssökning och källkritik främst nämns är argumenterande texter och veten-
skapligt skrivande.  
 
Resultatet visar även att innan informationssökning och källkritik integreras i svensk-
ämnets alla moment är det vanligt att läraren håller någon form av introduktion, för att 
på det sättet handleda eleverna i början. Lärarnas ambitioner är att eleverna ska bli mer 
självständiga med tiden men med detta följer utmaningar som främst är kopplade till 
att arbetsbelastningen för lärarna ökar.  
 
Beträffande vilka hjälpmedel som används i undervisning kring informationssökning 
och källkritik nämns datorn som den i särklass mest frekvent använda. Flera av lärarna 
vittnar om att de tycker att fysiska böcker används för lite i undervisningen.    
 
 
8. Diskussion 
I detta avsnitt följer diskussionen, eller diskussionerna närmare bestämt. Framför allt 
är det resultatet av denna studie som kommer diskuteras i förhållande till den tidigare 
presenterade tidigare forskningen, bakgrunden och det teoretiska ramverket som är 
sociokulturell teori. Som tidigare nämnts är det även viktigt att problematisera och 
kritisera metoden som användes för studien och det är denna diskussion som inleder 
avsnittet.  
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8.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare undervisar om informationssökning 
och källkritik i gymnasiets svenskämne och för att undersöka detta valdes semi-
strukturerade intervjuer som metod. I relation till studiens syfte förefaller intervjuer 
lämpligt eftersom det handlar om just lärares egna erfarenheter men med intervjuer 
följer även vissa svårigheter som behöver synliggöras.  
 
Jag har tidigare gått in på den så kallade intervjuareffekten vilket innebär att den 
intervjuade personen kan svara annorlunda beroende på hur hon uppfattar 
intervjuaren. Det som kan spela en roll är bland annat kön och etisk tillhörighet. Detta 
är saker som ingen människa kan göra någonting åt, men i förhållande till studiens 
trovärdighet är det i allra högsta grad intressant och bör tas i beaktan eftersom detta 
kan ha påverkat studiens reliabilitet. 
 
Min ambition har varit att i allra möjligaste mån framstå som neutral inför alla 
informanter för att deras svar ska vara så lite påverkade av mig som intervjuare som 
möjligt. Däremot fanns det en informant som jag tidigare har haft som VFU-
handledare och som således kände mig sedan tidigare och det är även ett rimligt 
antagande att han på grund av detta svarade på vissa frågor annorlunda än han hade 
gjort om det hade varit en främmande person som utförde intervjuerna. Exakt hur stor 
intervjuareffekten har varit på dels Björn som var min handledare, dels de andra 
informanterna är omöjlig att svara på men det är ändå viktigt att belysa.  
 
Med semistrukturerade intervjuer följer även annan problematik. Valet att göra just 
semistrukturerade intervjuer togs eftersom det var önskvärt att få så uttömmande svar 
som möjligt. Semistrukturerade intervjuer möjliggör detta eftersom det finns utrymme 
att ställa följdfrågor på sådant som kommer upp under intervjuprocessen men som 
kanske inte stod med i intervjuguiden. Detta intervjusätt har fört med sig att jag som 
intervjuare har fått svar på det jag har frågat om, men det har även medfört att alla 
informanter inte har gett sitt svar på vissa frågor som i allra högsta grad var av intresse 
för studiens syfte. Ett exempel på detta var att två av lärarna aldrig uttalade sig i 
huruvida de arbetar med systematiska sökningar med sina elever.  
 
Just de systematiska sökningarna, eller kanske avsaknaden av dem valde jag att 
presentera i resultatdelen trots att inte alla lärare hade uttalat sig, just för att det är av 
intresse, men det medför att man bör förhålla sig betydligt mer kritisk till detta eftersom 
just den delen endast är baserad på fyra informanter. Å ena sidan fick jag som 
intervjuare troligtvis mer uttömmande svar i de semistrukturerade intervjuerna än vad 
jag hade fått om intervjuerna istället var strukturerade, å andra sidan hade alla lärare 
svarat på samma frågor om intervjuerna hade varit just strukturerade. En avvägning 
behövde göras och med semistrukturerade intervjuer upplevdes intervjusituationerna 
relativt avslappnade vilket var till fördel för mig som ovan intervjuare.  
 
Eftersom den tidigare forskningen vävs samman med resultatet från min egen studie i 
diskussionsavsnittet är det även relevant att resonera kring det, framför allt eftersom 
det finns en viss problematik med detta i denna studie. Problematiken är det faktum att 
den tidigare forskningen på många sätt lyfter resultat och tankar som är lika varandra 
och även synen på de didaktiska utmaningarna som uppstår vid undervisning kring 
informationssökning och källkritik liknar varandra mellan de olika studierna. Detta 
medför att diskussionen inte blir lika djupgående som den hade blivit om fler 
förklaringar hade synliggjorts. All forskning som ingår i avsnittet tidigare forskning har 
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dock hittats genom att göra systematiska litteratursökningar och den forskning som 
hittades är den som även presenteras i det avsnittet. Forskningsläget är begränsat och i 
synnerhet med inriktning mot svenskämnet.  
 
Det sista att diskuteras i detta avsnitt är urvalet av informanter. I studiens inledande 
skede var ambitionen att få tag i fler informanter än hur det blev i slutändan. Jag tog 
kontakt med samtliga gymnasieskolor som låg på rimligt avstånd från platsen jag själv 
utgick ifrån, men eftersom detta inte gav tillräckligt många informanter togs senare 
beslutet att utöka det geografiska området och utföra några av intervjuerna över telefon. 
Dessa telefonintervjuer kommer med både för- och nackdelar. Fördelarna handlar 
framför allt om att intervjuareffekten möjligen blir mindre påtaglig när intervjuaren och 
den intervjuade inte ser varandra rent visuellt, och detta kan således ha fört med sig att 
informanterna gav mer uppriktiga svar. Att intervjuare och den intervjuade inte ser 
varandra visuellt kan dock även vara en nackdel och det finns dessutom en risk att 
missförstånd uppstår i kommunikationen.  
 
Med allt detta sagt bör inte resultatet av denna studie på något vis generaliseras. Det 
visar endast tendenser för den grupp med lärare som medverkade i denna studie. Min 
förhoppning är dock att denna studie kan lyfta intressanta tankar om hur informations-
sökning och källkritik kan integreras i svenskämnet samt fungera som åtminstone en 
liten grund för fortsatt forskning.   
 
8.2 Resultatdiskussion 
Det hade varit lätt att belysa det faktum att språket, som ju är centralt i sociokulturell 
teoribildning, genomgående är vad som driver på elevernas utveckling och ligger i grund 
för hela deras utveckling och sedan nöja sig med det. Det stämmer att språket hela tiden 
är närvarande i undervisningen som behandlar informationssökning och källkritik i 
svenskämnet; någonting annat vore konstigt. I denna del där studiens resultat vävs 
samman dels med tidigare forskning, dels med sociokulturella teorier fördjupas denna 
diskussion.  
 
Inledningsvis i detta avsnitt diskuteras resultatet för studiens första frågeställning: Hur 
menar lärarna att de integrerar informationssökning och källkritik i svenskämnets 
undervisning? Avslutningsvis följer en diskussion kring studiens andra frågeställning: 
Vilket ämnesinnehåll menar lärarna att de förenar med svenskundervisning kring 
informationssökning och källkritik? 
 
8.2.1 Den didaktiska hur-frågan i relation till informationssökning och 
källkritik i svenskämnet  
Resultatet i denna studie har bland annat visat att lärarna tenderade att inledningsvis ge 
en kort introduktion till informationssökning och källkritik för att sedan integrera det 
genomgående i så gott som hela svenskämnet. Några av lärarna poängterade att 
eftersom eleverna utsätts för ett ständigt informationsflöde i sina liv behöver även 
undervisningen spegla detta. Om eleverna inte förväntas tänka källkritiskt i 
undervisningen finns risken att de inte heller gör det i övriga livet.  
 
Gemensamt för nästan alla lärarna är dock att de inledningsvis gav eleverna någon form 
av introduktion till informationssökning och källkritik när eleverna började första året 
på gymnasiet, även om några av lärarna poängterade att eleverna redan hade arbetat 
med detta i grundskolan. Teorin som används i denna studie är som tidigare nämnts 
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det sociokulturella perspektivet som är inriktat på att lärande utvecklas genom 
mediering. I teoriavsnittet gavs en förklaring till begrepp som proximal utvecklingszon och 
scaffolding som handlar om att en person behöver en viss förkunskap för att förstå 
någonting annat. Först när personen bemästrar kunskap på en nivå är hon redo för att 
ta sig an kunskaper på nästa nivå. För att gå vidare på nästa nivå krävs dock handledning 
av någon mer erfaren person och i relation till lärarna i denna studie tycks det vara just 
detta som sker.  
 
I sin intervju uttryckte Nils att han i det inledande skedet går igenom sådant som 
eleverna behöver kunna för att självständigt klara av att kritiskt granska källor och han 
tillade även att han främst gör detta för att kontrollera vilken nivå som eleverna ligger 
på. Vidare förklarade han att detta var nödvändigt för att bättre kunna handleda 
eleverna i sina arbeten på ett individuellt sätt. Ingen av de andra lärarna uttryckte att de 
håller sina introducerande genomgångar om informationssökning och källkritik för att 
kontrollera kompetensnivån på eleverna, men detta sker troligen naturligt oavsett om 
det är målet med genomgången eller inte och därför är just Nils uttalande ett passande 
exempel på hur processen inledningsvis går till.  
 
När eleverna börjar gymnasiet är de inte oskrivna blad utan alla kommer med sin egen 
förförståelse. Lärarens uppgift blir då att inledningsvis lokalisera elevens förförståelse 
och således förstå var någonstans i den proximala utvecklingszonen som eleven 
befinner sig i, för att sedan avgöra vilken nivå som är genomförbar att bemästra därnäst 
och vidare vägleda eleven under det inledande skedet. Därmed blir det även naturligt 
att eleverna ges mer eget ansvar ju längre de tar sig i sin utbildning.  
 
I denna studie blev det dock synliggjort att läraren Agnes inte höll någon direkt 
introduktion till informationssökning och källkritik och enligt henne själv berodde detta 
på att hon inte ansåg sina egna kunskaper vara tillräckliga. Hon, precis som majoriteten 
av de andra lärarna hade dock tillgång till en skolbibliotekarie. Flera av lärarna uppgav 
att de samarbetar med bibliotekarier och detta samarbete gick främst till som så att 
bibliotekarien blev inbjuden till klasserna för att dels förklara hur biblioteket fungerade, 
vad bibliotekarien kan bistå med för hjälp samt ge en introduktion till hur eleverna bör 
gå tillväga när de söker information.  
 
En del elever ges således en introduktion till främst informationssökning av både lärare 
och bibliotekarier, något som Alexandersson, Limberg, Lantz-Andersson och 
Kylemark också fick fram i sin studie. Inställningen till bibliotekarier tycks vara god och 
många lärare ser bibliotekariers kunskaper som nischade och ovärderliga 
(Alexandersson, Limberg, Lantz-Andersson & Kylemark 2007 s. 76–77). Huruvida 
Agnes elever ges introducerande undervisning i informationssökning och källkritik av 
henne, en bibliotekarie eller andra lärare menar jag inte rimligen påverkar elevernas 
lärande nämnvärt. För att utveckla lärandet behöver eleverna, enligt sociokulturell teori, 
handledning i början av ett moment och i takt med att de blir mer självständiga bör de 
även få vara just självständiga. Vilken pedagog som står för scaffolding är således 
mindre relevant, huvudsaken är att det sker.  
 
I kunskapskraven för Svenska 2 och Svenska 3 framgår det att eleverna självständigt ska 
kunna söka och kritiskt granska information och därmed ska detta givetvis ingå i 
undervisningen. Huruvida eleverna faktiskt utvecklas i sitt lärande är dock någonting 
som inte framgår i resultatet av min egen studie. Både Gärdén och Chung och Neuman 
kom i sina studier fram till att elever, samt studenter tenderade att söka information på 
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ett osystematiskt sätt (Gärdén 2016 s. 10–15), och Samuelsson belyste i sin studie att 
kompetensskillnaderna mellan eleverna är relativt stora. En del elever tenderade att 
söka osystematiskt efter information och fokuserade endast på innehållet i källorna, 
medan andra elever förhöll sig kritiskt till den information de sökte sig till och även 
jämförde informationen med andra källor (Samuelsson 2014 s. 78).   
 
I resultatet av denna studie synliggjordes det även att lärarna ibland jobbade 
ämnesöverskridande tillsammans med lärare i andra ämnen, men i samband med detta 
kom det även fram att det fanns en del utmaningar med detta sätt att arbeta, vilket det 
även gjorde i Limberg och Folkessons studie. I den studien framkom det att lärarnas 
upplevda problem med ämnesöverskridande undervisning främst handlade om otydliga 
lärarroller, det vill säga att ansvarsfördelningen ibland tenderade att bli otydlig och då i 
synnerhet när det handlade om just informationssökning och källkritik eftersom detta 
ingår i flera ämnen (Limberg & Folkesson 2006 s. 80). Detta var dock ingenting som 
upplevdes som ett problem för lärarna som medverkade i denna studie utan de tycktes 
mer ta fasta på att planeringen var grunden för allting och så länge den var väl utarbetad 
fortskred arbetet relativt problemfritt. Sonja berättade om ett stort ämnesöverskridande 
projekt som nästan alla lärare på hennes program deltog i under en tvåveckorsperiod. I 
detta temaprojekt var det framför allt samhällskunskapsämnet som ansvarade för den 
största delen av det moment som handlade mest om informationssökning och 
källkritik, men Sonja lyfte ändå fram att alla lärare och ämnen som deltog i projektet 
även fanns tillgängliga för eleverna under arbetets gång. Istället för att se utmaningar 
med otydliga lärarroller som lärarna i Limberg och Folkessons studie gjorde tycks Sonja 
snarare se detta som en möjlighet för eleverna att snabbt få handledning när de är i 
behov av det. Detta projekt var någonting som Sonjas program hade arbetat med 
tillsammans med alla ettor under många år och planeringsarbetet har således varit 
gediget, samtidigt som det fortsätter utvecklas för varje år som går. Receptet för lyckade 
ämnesöverskridande moment tycks således vara en väl genomarbetad planering.  
 
Beträffande elevernas eget ansvar blev det i resultatet tydligt att lärarnas ambitioner var 
att eleverna skulle bli mer självständiga ju längre de tog sig i utbildningen, vilket återigen 
går hand i hand med sociokulturell teori. Lärarna tenderade att styra undervisningen 
mer i början och ge mer handledning under årskurs ett och detta var synligt främst 
genom att eleverna blev tilldelade källor av olika slag. Således var informationssökning 
relativt frånvarande (men inte helt!) under kursen Svenska 1, vilket dock inte förefaller 
särskilt konstigt med tanke på att informationssökning varken nämns i det centrala 
innehållet eller kunskapskraven för denna kurs.   
 
Att ge eleverna mycket eget ansvar tycks dock vara utmanande på olika sätt. Limberg 
och Folkesson såg utmaningar med detta främst eftersom eleverna tenderade att söka 
individuell handledning i så hög utsträckning att arbetsbelastningen blev hög för lärarna 
(Limberg & Folkesson 2006 s. 82–83). Detta gällde för gymnasieelever och vad som är 
intressant är att Gärdén vars studie istället var inriktad mot vuxna studenter på en 
högskola lyfter fram en svårighet som är raka motsatsen mot Limberg och Folkessons; 
studenterna i Gärdéns studie tenderade nämligen att inte söka handledning hos vare sig 
lärare eller bibliotekarier. Frånvaron av handledning ledde till att studenterna sökte 
information osystematiskt och plockade påståenden ur sin kontext (Gärdén 2016 s. 10–
15). Just detta var någonting som även lärarna i denna studie resonerade kring och Sonja 
belyste att i de fall eleverna ges för stort eget ansvar i sin informationssökningsprocess 
ställs höga krav på läraren. Hon uttryckte att för att kunna avgöra huruvida eleverna 
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har granskat källan och dragit rimliga slutsatser eller ej behöver även hon som lärare 
göra detsamma, vilket är tidskrävande.  
 
Huruvida de medverkande lärarnas elever alltid förhåller sig källkritiskt när de ges eget 
ansvar att självständigt söka information är omöjligt att svara på; det är inte detta som 
har undersökts i denna studie utan syftet har istället varit att undersöka hur lärarna 
menar att de integrerar informationssökning och källkritik i svenskämnet. En rimlig 
slutsats är dock att lärarna svårligen kan avgöra huruvida eleverna har sökt och granskat 
information på ett kritiskt sätt om de inte själva har möjlighet att sätta sig in i källorna.  
 
8.2.2 Ämnesinnehåll och kulturella redskap för att främja lärandet 
Studiens andra frågeställning behandlar den didaktiska vad-frågan, det vill säga vad som 
ska läras ut – ämnesinnehållet. Under intervjuerna blev det tydligt att lärarna framför 
allt resonerade om informationssökning och källkritik i relation till argumenterande 
texter och vetenskapligt skrivande. Argumenterande texter hörde framför allt kurserna 
Svenska 1 och Svenska 2 till, medan det vetenskapliga skrivandet främst hörde Svenska 3 
till vilket inte förefaller konstigt med tanke på att dessa ämnesinnehåll lyfts i vardera 
kurs. 
 
I det sociokulturella perspektivet beskrivs det att lärande uppstår genom mediering och 
att det i varje lärandesituation måste ingå språkliga såväl som fysiska redskap för att 
lärande ska kunna uppstå. När lärarna resonerade kring vilka hjälpmedel de använder 
sig av i undervisningen blev det tydligt att datorer var i särklass det mest använda. 
Datorerna används av eleverna dels för att söka information, dels för att skriva sina 
uppgifter som är inriktade på exempelvis argumenterande texter och vetenskapligt 
skrivande. I dessa situationer är språket ständigt närvarande, dels det talade språket som 
det ges uttryck för i momentets inledande skede, dels i elevernas egna tankar när de 
sedan ges mer eget ansvar att självständigt söka information samt konstruera sina 
uppgifter. På det sättet samspelar de fysiska och språkliga redskapen med varandra och 
elevernas lärande utvecklas, förutsatt att de även inledningsvis ges handledning i det 
nya som eleverna ska lära sig.  
 
Beträffande vilka lärdomar eleverna förväntas dra av undervisningen varierar dessa. I 
bakgrunden till denna studie lyftes begreppet informationskompetens som beskriver 
personers kunskaper att söka och kritiskt granska information. Syftet för varför 
information används varierar dock. Eftersom denna studie har en inriktning mot 
informationssökning och källkritik som ett ämnesinnehåll har sökande, kritisk 
granskning och användning av information främst setts som någonting som görs för 
att eleverna ska utveckla just de kunskaperna. Detta tycks dock höra den inledande 
undervisningen till, medan informationssökningen och användningen av information 
snarare tycks vara ett redskap för att utveckla kunskaper i något annat under den senare 
delen av den proximala utvecklingszonen. Det vill säga används informationssökning 
och källkritik som ett redskap för att eleverna ska utveckla sitt lärande kring exempelvis 
argumenterande texter och vetenskapligt skrivande.  
 
I relation till språket visar resultatet av min egen studie att lärarna tenderade att arbeta 
med språkbehandling i relation till källkritik, både när eleverna ska kritiskt granska andra 
källor, samt när de ska producera egna texter. Det som nämndes gällande 
språkbehandling var främst värderande ord. Detta kopplas enligt lärarna ihop med 
subjektivitet och objektivitet vilket var någonting som eleverna, enligt lärarna, upplevde 
som utmanande. I Norlunds studie lyftes en liknande syn men med en skillnad. Lärarna 
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i den studien tenderade också att ibland arbeta med värderande ord i relation till 
källkritik; skillnaden är dock att de lärarna snarare valde att skjuta upp undervisningen 
om källkritik för att eleverna först skulle bli insatta i värderande ord och således förstå 
vad som är skillnaden mellan ett subjektivt och ett objektivt uttalande (Norlund 2009 
s. 122).  
 
Å ena sidan är värderande ord en del av källkritik; förekomsten eller avsaknaden av dem 
visar huruvida texten innehåller subjektiva värderingar eller objektiva fakta. Å andra 
sidan är skillnaden mellan subjektivitet och objektivitet någonting som lyfts som en 
återkommande svårighet för eleverna. Enligt sociokulturell teori krävs en viss kunskap 
för att även kunna bemästra kunskaper på nästa nivå och i den här situationen kanske 
det är kunskaper om värderande ord som behövs för att eleverna även ska kunna avgöra 
huruvida en källa är subjektiv eller objektiv och således är trovärdig eller icke trovärdig.  
      
Det har redan framgått att informationssökning är ett ämnesinnehåll som behandlas i 
svenskämnet. Vad som däremot inte tycks ingå i lika hög utsträckning är systematiska 
informationssökningar i undervisningen. När lärarna resonerade kring informations-
sökning lyfte de mest vilka olika typer av källor deras elever oftast använde sig av. I 
intervjuerna lyftes relativt många olika typer av källor men vanligast förekommande 
tycks Wikipedia och Nationalencyklopedin vara – åtminstone som en källa att börja 
med för att eleverna snabbt ska kunna sätta sig in i ett ämne. Huruvida Wikipedia eller 
Nationalencyklopedin var den mest trovärdiga och användbara källan fanns det delade 
meningar om. I denna studie tas ingen ställning i vilken av de båda källorna som är den 
”bästa”, men det är intressant eftersom några av lärarna i relation till detta även 
resonerade kring systematiska sökningar, eller kanske avsaknaden av detta som 
ämnesinnehåll.  
 
Avsaknaden av undervisning i hur systematiska sökningar utförs är problematisk 
eftersom olika sökmotorer är uppbyggda på algoritmer som baserar träffarna som ges 
vid en sökning på vad personen och andra personer har sökt på, delat och ”gillat” (Pan 
et al. 2007 s. 801–823). Att förhålla sig kritiskt innebär bland annat att jämföra olika 
källor med varandra, någonting som endast några av eleverna i Samuelssons studie 
gjorde (Samuelsson 2014 s. 78), och för att över huvud taget kunna göra en jämförelse 
krävs det att olika källor synliggörs, vilket de inte gör i de fall en sökning genererar i 
några tusen träffar och personen som har sökt endast fokuserar på de träffar som 
presenteras högst upp i resultatlistan. Återigen handlar det om utvecklingszonen och 
att eleverna behöver ha förkunskaper om en sak för att sedan kunna bemästra nästa. 
Hur kvaliteteten på en kritisk granskning blir är således beroende av hur informations-
sökningen gick tillväga.  
 
 
9. Slutsatser 
Slutsatserna som kan dras av denna studie vars syfte är att undersöka hur lärare menar 
att de integrerar informationssökning och källkritik i svenskämnet är bland annat att 
lärarna i denna studie tenderar att integrera informationssökning och källkritik genom-
gående i nästan alla moment i svenskämnet. Ämnesinnehåll som lärarna ser särskilt 
passande för detta är framför allt argumenterande texter och vetenskapligt skrivande.  
 
Innan informationssökning och källkritik integreras i svenskämnets olika moment hålls 
oftast någon forma av introduktion till informationssökning och källkritik och den 
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tidigare forskningen som ingår i denna studie lyfter fram ett liknande resultat. 
Undervisningen följer således ett sociokulturellt perspektiv på det sättet att lärarna 
inledningsvis ger eleverna mer handledning i form av introduktionen, för att sedan ge 
eleverna mer eget ansvar i takt med att de tar sig längre i sin utbildning samt mognar i 
form av att informationssökning integreras i svenskämnets olika innehåll. På det sättet 
leder lärarna eleverna genom utvecklingszonen. 
 
En utmaning som visade sig i denna studie är att lärarna upplevde sin egen 
arbetsbelastning öka när eleverna gavs mer eget ansvar. Lärarna vittnade om att deras 
ambition var att inledningsvis ge eleverna mycket stöd för att sedan ge eleverna mer 
eget ansvar, vilket enligt sociokulturell teori är optimalt för att främja lärandet. Detta 
tycks dock enligt lärarna som intervjuades i denna studie vara problematiskt, eftersom 
mer arbete läggs på läraren. För att läraren ska kunna bedöma huruvida eleverna har 
kritiskt granskat sina källor krävs det att även läraren sätter sig in i de aktuella källorna. 
Med stora elevgrupper är detta svårt att genomföra.  
 
Till hjälp finns olika hjälpmedel som lärarna använder sig av som kulturella redskap. 
Språket används genomgående dels i talad form, dels i skrift, samt givetvis i elevernas 
egna huvuden även om denna studie inte har undersökt just detta. Det främsta fysiska 
redskapet som används för informationssökning, källkritik och skrivning är datorer. 
Detta medan fysiska böcker är så gott som frånvarande i vissa lärares undervisning.  
 
 
10. Vidare forskning 
Denna studie har visat hur några lärare menar att de integrerar informationssökning 
och källkritik i svenskämnet. Samtidigt har andra studier som presenterats i detta 
examensarbete klargjort att det finns elever som lämnar gymnasiet utan att besitta den 
informationskompetens som krävs för att värna om ett demokratiskt samhälle. Med 
detta i bakgrunden skulle det vara intressant att i relation till lärarnas uppfattning om 
undervisning i informationssökning och källkritik i svenskämnet även undersöka dels 
elevernas uppfattningar, dels hur eleverna faktiskt går tillväga när de söker och kritiskt 
granskar information. Detta eftersom lärarnas egna uppfattningar är värdefulla för att 
kartlägga hur undervisningen konstrueras, men utbildning och skola handlar i grunden 
om att lära. För att få en förståelse för vilken typ av undervisning, det vill säga hur den 
bedrivs samt vad som lärs ut krävs således forskning som riktar in sig på både lärare 
och elever.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Är du legitimerad lärare? 
Vilka ämnen undervisar du i? 
Vilket program undervisar du på? 
  
Källkritik ingår ju i flera ämnen. Vilka behov finns det av undervisning i 
informationssökning och källkritik i just svenskämnet? 
  
På vilket sätt jobbar du med informationssökning och källkritik i svenskämnet? Hur 
ser ett eller flera vanliga moment ut? 
Kan du ge exempel på hur ni jobbar med informationssökning och källkritik med 
hjälp av datorn? 
Exempel på olika hjälpmedel? Dator, bibliotek? 
 
Hur mycket inflytande och eget ansvar brukar du ge eleverna när ni jobbar med 
informationssökning och källkritik och hur skiljer det sig från övriga 
svenskundervisningen? Hur förändras det över tid när eleverna blir äldre?  
På vilket sätt ger du eleverna eget inflytande? 
Vilka utmaningar och förtjänster upplever du med att ge eleverna mer inflytande? 
 
Eftersom grunden i svenskämnet är språk och litteratur för ju det med sig att det 
ingår mycket läsning och skrivning i ämnet. Kan du ge exempel på hur 
informationssökning och källkritik kan integreras med just läsning och skrivning?  
Vilka utmaningar och förtjänster upplever du som är kopplade till integreringen 
mellan läsning, skrivning och informationssökning och källkritik? 
 
Vilka delar i de olika kursplanerna tycker du är särskilt svårt att integrera med 
informationssökning och källkritik? Varför? 
 
Hur skulle ett eventuellt samarbete med andra pedagoger se ut? 
Vilka utmaningar och förtjänster upplever du med att samarbeta med andra 
pedagoger (ex andra lärare och bibliotekarier)?  
  
Någonting annat du vill tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

Bilaga 2: Informationsbrev 
Falun 2019-09-05 

 
 
 
 

Information om undersökning gällande undervisning i 
informationssökning och källkritik i gymnasiets svenskämne 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i en undersökning. Jag heter Sandra Pettersson 
och jag studerar femte året på ämneslärarprogrammet på Högskolan Dalarna. Jag 
ska nu skriva mitt examensarbete del två. I del ett gjorde jag en litteraturstudie om 
undervisning i informationssökning och källkritik i svenskämnet i gymnasiet. 
Forskningsläget är dock begränsat och föråldrat, vilket innebär att jag önskar rikta 
in mitt examensarbete på detta område. Examensarbetet kommer behandla hur 
svensklärare undervisar i informationssökning och källkritik, ur lärarens perspektiv, 
och med detta hoppas jag kunna bidra med utökade kunskaper på ämnet.  
 
Undersökningen kommer genomföras med intervjuer och det kommer ingå sex till 
åtta informanter som alla kommer intervjuas separat. Dessa informanter är 
svensklärare i gymnasiet och det är även därför Du tillfrågas. Om du väljer att 
medverka i undersökningen kommer intervjun ta ungefär 30 minuter. Intervjun 
kommer audioinspelas och denna inspelning, precis som annan information, 
kommer endast jag ha tillgång till. Denna information kommer under arbetet med 
examensarbetet förvaras lösenordsskyddat och när arbetet är klart kommer det 
raderas. Ditt namn eller andra personuppgifter kommer inte skrivas med i 
undersökningen eller lämnas ut till någon. Ditt deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna. Om så önskas finns möjlighet att ta del av uppsatsen när den är färdig.        
 
Jag önskar svar senast 2019-09-24 om du kan tänka dig att medverka. Ytterligare 
upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
Med vänliga hälsningar 
Sandra Pettersson 
 
Studerande: 
Sandra Pettersson  
07XX XXX XXX 
XXXXX@du.se 
 

Handledare: 
Lektor i svenska 
Marie Nordmark 
02X XXX XXX 
XXX@du.se 

 
Falun 2019-09-05  
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