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Förord 

Denna rapport är mitt examensarbete på Ämneslärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. 

Arbetet har genomförts av Sara Habib, under Höstterminen 2022.  

 

Tack till! 

Under arbetets gång har jag haft stöd av min handledare Staffan Stranne och jag vill tacka 

honom för trevliga möten och goda diskussioner. Jag vill också rikta ett stort tack till 

examinator Lars Hult Andersson för den konstruktiva kritiken och goda råden han erbjudit mig 

under arbetets gång. Jag vill även rikta min tacksamhet till lärarna som varit modiga och ställt 

upp på en intervju. Slutligen, vill jag återigen tacka alla som erhållit vägledning och medverkat 

vilket har varit enormt viktigt för slutförandet av denna rapport. 
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Abstract 

Källkritikens betydelse har på senare år vuxit som en stor samhällsfråga. Enligt den nuvarande 

läroplanen i skolan uppdrag att fostra elever till att bli engagerade medborgare  genom att granska 

olika  slags källor. Skolinspektionens rapport från 2018 visade att i Sveriges skolor i ämnena 

samhällskunskap och svenska behöver undervisning i källkritiskt tänkande utvecklas och anpassas till 

digitala medier och internet. Det samhälle vi befinner oss i kallas det senmoderna samhället och 

kännetecknas som ett informationssamhälle där ny information ständigt kommer. Den teknologiska 

utvecklingen som digitalisering har skapat nya utmaningar i det senmoderna. Falsk information och 

pseudovetenskapliga webbsidor om konspirationsteorier är exempel på faktorer som saknar 

vetenskaplig grund och som sprider vilseledande information som ger elever en falsk 

verklighetsuppfattning. Detta ställer krav på att elever utvecklar källkritisk kompetens för att kunna 

hantera information på internet. Giddens hävdar att i det senmoderna samhället förlorar tradition sitt 

grepp om individer, och de blir mer reflexiva och börjar reflektera över sig själva och sina livsval. Det 

föränderliga informationssamhället kräver att individen ständigt reflekterar sig själv i den ökade 

mängden kunskap. Vi måste lära elever att bli mer reflekterande om vi vill ha kunniga och engagerade 

medborgare som kan delta i ett demokratiskt samhälle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnesord: Samhällskunskapsundervisningen åk 7-9, källkritik, senmodernitet, 
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Kapitel 1 Inledning  

I takt med att samhället har blivit mer digitaliserat har också behovet av källkritisk kompetens 

ökat (Nygren, 2019). Begreppet källkritik innebär att man ska bilda sig en uppfattning om 

skillnaden mellan trovärdig och partisk information. För att kunna avgöra om en källa är 

trovärdig krävs att man kritiskt analyserar innehållet och ifrågasätter källornas ursprung 

(Nygren, 2018). Enligt Skolinspektionens senaste granskning visas att det finns stora brister i 

undervisningen av källkritik i grundskolan (Skolinspektion, 2018). Detta visar att lärare saknar 

kunskap om att undervisa om källkritik, och är något som de behöver arbeta vidare med.   I 

styrdokumenten är källkritisk kompetens något centralt, och under kursplanen för 

samhälleskunskap står det under syftet att elever ska utveckla "förmågan att kritiskt granska 

hur samhällsfrågor framställs i olika källor" (Skolverket, 2022). I läroplanen för 

samhällskunskap under kunskapskraven står det följande;  

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande 

sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas 

trovärdighet och relevans (Skolverket, 2019).  
 

De här exemplen förklarar hur källkritik är viktigt att inkludera i undervisningen av 

samhällskunskapsämnet åk 7-9. Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge elever 

verktyg att hantera information i vardagslivet men även kunskaper om hur man söker och 

värderar information om samhället från olika källor (Skolverket, 2020). 
 

Dagens samhälle ställer krav på att elever har källkritisk kompetens. Enligt professor Anthony 

Giddens befinner vi oss i ett senmodernt samhälle som präglas av individualisering, som medför 

att samhället är i behov av kloka individer som kan tänka kritiskt för att kunna medverka på ett 

bra sätt i det komplexa samhället (Skolverket, 2020). Följande citat diskuterar 

samhällskunskapsämnet i det senmoderna samhället; 

Den brittiske professorn Anthony Giddens definition ges det senmoderna samhället i 

artikeln en karaktär där staten inte längre är den självklara auktoriteten i samhället. 

Staten har att förhålla sig till två både förbundna och motstående trender, nämligen 

globalisering och individualisering. Samhället och staten är i behov av självständiga 

och kunniga individer men som vill använda denna självständighet till ett aktivt 

deltagande med samhällets och världssamfundets gemensamma bästa som mål  

(Skolverket, 2020).    
 

Citatet erbjuder ett perspektiv på vilka förväntningar som det senmoderna samhället har på 

samhällskunskapsundervisningen. Samhället som vi lever i kallas för det senmoderna 

samhället. Den understryker skolans styrdokument och läroplan att källkritik är en viktig 

kompetens som är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Samhällskunskapsundervisning 

ska utveckla elevers kritiska tänkande så de kan delta i det demokratiska samhället (Skolverket, 

2020).  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/samtida-medborgarfardigheter-samhallskunskapens-stravan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/samtida-medborgarfardigheter-samhallskunskapens-stravan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/samtida-medborgarfardigheter-samhallskunskapens-stravan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/samtida-medborgarfardigheter-samhallskunskapens-stravan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/samtida-medborgarfardigheter-samhallskunskapens-stravan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/samtida-medborgarfardigheter-samhallskunskapens-stravan
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1.1 Syfte  

Baserat på min tidigare arbetslivserfarenhet har jag märkt att elever kämpar med källkritik i 

skolan, och lärare måste förbereda dem bättre för att hantera felaktig information. Denna studies  

ämnesval ger mig möjlighet att forska i en ämnesdidaktisk och utbildnignsrelaterat utmaning 

som kan hjälpa mig att skaffa mig yrkeskompetens i min framtida karriär. Syftet är att 

undersöka hur samhällskunskapslärare i årskurs 7-9 undervisar om källkritik och hur detta 

förhåller sig till senmodern samhällsteori. Semistruktuerade intervjuer och tidigare forskning 

kommer att användas för att samla in data, som sedan kommer att undersökas och bearbetas 

under resultatavsnittet. 

 

1.2 Frågeställningar 

-På vilket sätt kan samhällskunskapsundervisningen i åk 7-9 utveckla elevers källkritiska 

kompetens? 

 

-Hur kan de ökade behoven av undervisning i källkritik i samhällskunskap i åk 7-9 kopplas till 

teori om det senmoderna samhället? 

 

-Hur prioriteras och genomförs samhällskunskapsundervisning i källkritik i åk 7-9, enligt 

yrkesverksamma samhällskunskapslärare?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

1.3 Disposition 
Examensarbetet är uppdelat i följande kapitel 

Kapitel I. Inledning 

Inledningen introducerar min studies syfte, frågeställningar.  

 

Kapitel 2 Metod 

I metoddelen presenteras tillvägagångssättet. Materialinsamlingen i form av intervjuer av lärare 

presenteras och etiska övervägande av undersökningen beskrivs.  

 

Kapitel 3 Tidigare forskning 

Här diskuterar relevant tidigare forskning utifrån denna studies syfte.  

Kapitel 4 Teori 

Viktiga begrepp så som senmodernitet, ontologisk trygghet, reflexivet samt 

urbäddningsmekanismer presenteras 

Kapitel 5 och kapitel 6 

Resultatredovisningen är på grund av sin bredd uppdelad. Resultaten tolkas och diskuteras i 

analysdelen.  

 

Kapitel 7  

I avhandlingens sista kapitel sammanfattas kort de viktigaste resultaten i undersökningarna och 

diskuteras samt framtida forskning. 
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Kapitel 2 Metod 

Jag valde en kvalitativ studie för mitt arbete. Jag undvek att använda en kvantitativ studie 

eftersom den ger en mindre konkret bild och gör det svårt att få djupgående och personliga svar 

på mina frågor. 

2. Materialinsamlingen 

Material samlas in med en kvalitativ metod som består av semistrukturerade intervjuer som 

inkluderar en empirisk undersökning där deltagarna får beskriva sina erfarenheter.  Deltagarna 

är fyra samhällskunskapslärare i åk 7-9. Intervjuer genomförs digitalt med Google Meet, och 

svaren spelas in i röstinspelningsprogramvara på datorn och lagras som ljudfiler. När 

forskningen är över tas ljudfilerna bort och deltagarna får en kopia av det slutliga arbetet. 
 

 

Min kvalitativa studie tar hänsyn till forskningsetikens etiska krav, vilket inkluderar 

informationskrav, tillståndskrav, sekretesskrav och användningskrav. Även 

personuppgiftslagen, sekretesslagen, sekretess och anonymitet kommer att beaktas. När 

forskningen är klar måste ljudinspelningsfilerna förstöras för att uppfylla 

användbarhetskriteriet. Samtyckeskravet uppfylls genom att deltagarna får veta om syftet med 

studien och ges valmöjligheten. Sekretesskriteriet åtgärdas genom att inte visa deltagarnas 

personuppgifter och hänvisa till dem som anonyma. De etiska övervägandena försöker tillämpa 

forskningsetiska kriterier under intervjun för att undvika juridiska problem. 
 

 

 

I intervjun används en vetenskaplig teori som kallas "Konversationsanalys". Enligt Denscombe 

(2018) är konversationsanalys ett vetenskapligt tillvägagångssätt som används för att undersöka 

konversationskommunikation. Konversationsanalysen utförs av forskaren genom att 

transkribera och analysera den inspelade diskussionen. "Fenomenologi", ett vetenskapligt 

tillvägagångssätt, används också i intervjun. Enligt Denscombe (2018) är fenomenologi en typ 

av vetenskaplig teori som används inom samhällsvetenskaplig forskning och kvalitativa 

metoder. Deltagare i fenomenologisk undersökning kan beskriva sina egna erfarenheter. Den 

fenomenologiska tekniken bör ge forskaren en grundlig redogörelse för den erfarenhet som 

övervägs (Denscombe, 2018). Sammanfattningsvis, för intervjuundersökning i arbetet kommer 

en vetenskaplig teori som kallas "samtalsanalys" och en vetenskaplig metod som kallas 

"fenomenologi" att användas. 
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2.1 Etiska överväganden 

Min kvalitativa undersökning tar hänsyn till de etiska kraven inom forskningsetiken, som består 

av Informationskraven, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I min 

intervjuundersökning uppfylls informationskriterierna genom att deltagarna informeras om 

målet med studien, låter dem engagera sig frivilligt och ger dem möjlighet att avbryta när som 

helst. Samtyckeskravet följs av att deltagarna i studien har möjlighet att välja om de vill delta 

eller inte. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att inte visa deltagarnas personuppgifter och 

hänvisa till dem som anonyma och kallas i studien för Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 

4. Nyttjandekravet följs genom att ljudinspelningsfiler förstörs när studien är klar. 

Intervjuundersökningen kommer även att ta hänsyn till personuppgiftslagen, sekretesslagen, 

tystnadsplikt och anonymitet, där deltagarnas intervjusvar behandlas konfidentiellt. De 

tankarna som består bakom etiska övervägandet, har som mål att tillämpa kraven på 

forskningsetiken under den intervju undersökningen för att undvika juridiska tvister.  
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Kapitel 3 Tidigare forskning 
 
 

Följande artiklar har varit användbara i min forskning och de ger en tydligare förståelse om varför källkritik är 

nödvändigt att känna till, samt flera pedagogiska tillvägagångssätt att lära ut den till elever. 
 

 

Torsten Thurén (2003), docent i journalistik, media och kommunikation vid Stockholms 

universitet, diskuterar källkritikens roll för demokratin.  Thurén (2003) påpekar att ord används 

som en form av maktverktyg för att förmedla budskap till medborgarna, men också för att 

rapportera om verkligheten. Under andra världskriget använde Stalin termer som förvrängde 

information och skapade en konsensuskultur som påverkade medborgarnas opinionsbildning. 

Människor på Stalins tid saknade ett källkritiskt förhållningssätt och trodde på all information 

de kom över, eftersom de inte hade lärt sig att skilja trovärdig från falsk information. 

 

 

Enligt en ny undersökning kan bara 47 procent av eleverna i OECD-länderna se skillnad på 

sanning och åsikt. Sveriges siffra är betydligt högre, drygt 50 procent. USA leder rankingen, 

med 70 procent av 15-åringarna som kan skilja mellan fakta och åsikter, medan Kosovo ligger 

sist med endast 15 procent (Fredriksson & Rasmusson, 2011).  
 

 

 

Studien Skolbarn och internet 2018 visar hur elever (i åldern 11 till 19) identifierar sin 

internetanvändning i sin vardag och i skolan. 66 % av mellan- och gymnasieelever som 

genomgått källkritik utbildning  upplever att de kan hitta trovärdig information. Medan 47 % 

är osäkra på hur de bedömer källors trovärdighet (Alexanderson, Palm, & Melin Mandre, 2018). 
 

 

 

Enligt en undersökning 2018 gjord av Skolverket anser 80 % av eleverna i årskurs 4–6 kan 

källkritik, medan 85 % av eleverna i årskurs 7–9 kan källkritik. Enligt undersökningen hänger 

elevernas ökade självförtroende i källkritik ihop med att de tidigt fick undervisning i källkritik 

(Skolverket, 2018). 
 

 

 

 

I en studie av forskarna Nygren & Guath (2019) visade sig att 68 procent av tonåringarna 

upplevde sin förmåga att granska fakta som god eller väldigt god och 79 procent upplevde sin 

förmåga att söka information som god eller väldigt god. Trots detta kunde de flesta, 88 procent, 

inte se skillnad på nyheter och reklam i en av Sveriges mest lästa dagstidningar.   Många av 

deltagarna hade problem med att skilja mellan sanna och falska information och upptäcka 

vilseledande bilder. Det är uppenbart att digital källkritik är utmanande för alla, men möjligen 

särskilt för dem som överskattar sin egen förmåga (Nygren & Guath, 2019).   
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Enligt 2018 års Mediebarometer skaffar unga mellan 15 och 24 år majoriteten av sina nyheter 

via sociala medier. Facebook står för 43 % av deras nyhetskonsumtion, jämfört med 14 % från 

svensk tv och 24 % från en morgontidning.  
 

 

 

Johanna Paul (2017) är psykologiprofessor vid Münster University. Hon och hennes kollegor 

genomförde en intervjustudie med 44 franska och tyska gymnasieelever. Enligt resultaten 

tittade deltagarna på källor ytligt och gav korta kommentarer om innehållet. Enligt studiens 

resultat måste lärare utbilda elever i hur de hanterar informationssökningar på Internet så att de 

senare kan skaffa sig källkritisk kompetens (Paul, Macedo-Rouet, Rouet, Stadtler, 2017). 
 

 

Wineberg (1991) forskare i didaktik vid University of the Netherlands genomförde en studie 

med historiker och gymnasieelever som fick liknande texter att läsa. Historiker söker 

information om texten, medan eleverna är mer intresserade av innehållet. Wineberg (1991) drar 

slutsatsen att läsarna bör fokusera mer på att ifrågasätta textens trovärdighet.  
 

 

Enligt Cecilia Gärdén (2017), forskare och filosofie doktor vid biblioteksskolan i Borås, kan 

lärare ta hjälp av skolbibliotekarien när de undervisar om källkritik, till exempel när de lär 

elever informationssökning. Enligt forskarna Merchant och Hepworth (2002) bör lärare gå 

kompetensutbildning i källkritik för att bättre lära ut det till eleverna. Att jämföra innehållet i 

en nyhet och hitta källor som beskriver om liknande innehåll kan enligt forskaren Jutta Haider 

(2018) hjälpa eleverna att utveckla sin källkritik. 
 

 

 

Övningsuppgifter kan enligt forskaren Mcgrew (2018) vara en utmärkt strategi att träna elevers 

källkritik. Mcgrew (2018) använder en artikel om mutationer i växtarter och Fukushima-

tragedin i Japan som ett exempel på en övningsuppgift. 
 

 

 

Enligt Mattias Lundberg (2016), docent i psykologi vid Ume universitet, kan gruppaktiviteter 

hjälpa elever att utveckla källkritiska förmågor (Lindfors, 2017). 
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Kapitel 4 Teori 

4. 1 Senmodernitet 
 

 

Förändringar i det senmoderna samhället orsakas av tekniska framsteg och globalisering 

(Gustavsson, 2014). Globaliseringen ökar informationskonsumtionen samtidigt som 

människors skyldighet att vara kompetenta medborgare som fungera i en komplex värld (Säljö, 

Lundgren, & Liberg, 2017). Vi övergår till ett risksamhälle i senmoderniteten, där 

kärnkraftskonflikter, naturkatastrofer, okontrollerbar befolkningstillväxt, globala 

handelskollapser och globala katastrofer utgör alla hot mot mänsklig säkerhet. Globaliseringen 

gör att lokala konflikter också kan bli globala (Giddens, 1996). 
 

 

Ett av industrialismens viktigaste resultat har varit förändringar inom 

kommunikationsteknologin. Mediernas globala betydelse ökade i takt med att tidningar började 

tryckas i massupplagor. Till exempel, 1892, sa en kritiker att den moderna tidningen hade 

resulterat i att en avlägsen byinvånare visste mer om aktuella händelser än premiärministern för 

ett sekel tidigare. En bonde som läser tidningen är fascinerad av den chilenska revolutionen, 

det östafrikanska buskkriget, massakern i norra Kina och en hungersnöd i Ryssland. Problemet 

är inte att människor nu är medvetna om internationella händelser som de tidigare inte var 

medvetna om, utan att senmodernitetens institutioner inte skulle ha kunnat blomstra globalt 

utan den information som produceras av media (Giddens, 1996). Nyheter och tv-program täcker 

händelser som inträffar hundratals kilometer bort från ditt hem. Människor från hela världen 

kan prata i telefon med varandra, teknologin knyter samman länder (Giddens, 1996). 
 

 

Människor i senmoderniteten överflödas med negativa nyheter, vilket driver oss att oroa oss 

och söka skydd. De negativa nyheterna medför att människor drar sig tillbaka in i sina skal och 

känner att världen inte är säker och att ingen kan lita på. Vi bör inte avskräckas av dåliga nyheter 

(Giddens, 1996). I det senmoderna samhället kommer riskerna inte att minska utan kommer att 

öka med tekniska framsteg. Det vi kan göra är att utveckla anpassningsreaktioner på riskerna.  

Den första anpassningsreaktionen är pragmatisk acceptans, vilket innebär att koncentrera sig 

på överlevnad eftersom det enda man kan planera för och hoppas på är kortsiktiga vinster. Den 

andra anpassningsreaktionen är optimism, som kräver utveckling av övertygelser baserade på 

rationella resonemang, särskilt vetenskap, för att ge en känsla av säkerhet. Den tredje 

anpassningsreaktionen är radikalt engagemang, vilket innebär fysisk protest mot det som 

uppfattas vara orsak till fara (Giddens, 1996). 
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4.2 Ontologisk trygghet 

Den ontologiska tryggheten kan rubbas under kritiska situationer som hotar vår vardag, t.ex. 

krig. Giddens menar att hoten ökar ju mer samhället utvecklas. Känslan av ontologisk trygghet 

och känslan av existentiell ångest står vid sida i det senmoderna samhället (Giddens, 1996). 
 

 

Ontologisk trygghet är en känsla av tillit till sin omgivning, till exempel tillit till expertsystem, 

vilket kan ge människor trygghet i sin vardag. Känslan av att människor och saker är pålitliga 

är central för tillit och grundläggande för ontologisk säkerhet. Ontologisk trygghet skyddar oss 

mot existentiell ångest, rädsla för döden och andra osäkerheter (Giddens, 1996). 
 

 

I det förmoderna samhället var traditioner en källa till ontologisk trygghet. Individer i 

senmodern civilisation gör kopplingar mellan det förflutna och nuet för att förbereda sig för 

framtiden. I det förmoderna samhället gav religionen en tydlig förklaring av livet och naturen 

och gav människor hopp genom löften om ett liv efter detta (Giddens, 1996).  
 

 

Ontologisk säkerhet utvecklades i förmoderna civilisationer genom pålitliga kontakter inom 

familjen. Familjen tappade dock relevans när samhället ersattes av abstrakta strukturer. 

Religion ska inte styra det dagliga livet. Religiösa kosmologer har ersatts av vetenskapliga 

observationer styrda av empiriska observationer och logiskt tänkande (Giddens, 1996).  
 

 

Många av oss känner nu en förlust av kontroll i senmoderniteten. Tryggheten hos det bekanta 

är avgörande för känslan av ontologisk trygghet, att veta vad som händer i vårt liv ger oss en 

känsla av kontroll och trygghet (Giddens, 1996).   
 

Det nuvarande valsystemet bygger på tillitsrelationer mellan politiska ledare och väljare. 

Politiker använder valmanifest, propaganda, håller bebisar och skakar hand för att behålla 

trovärdigheten och vinna väljarnas förtroende. Till exempel, om väljarna litar på en politiker 

kommer de att rösta för att behålla dem. Tillit till politiska expertisen är präglat av 

tillitsrelationer (Giddens, 1996). 
 

 

Om vi har en negativ inställning till vetenskap och stereotyper om vetenskapsmän, som 

humorlösa tekniker med liten förståelse för vanligt folk, och vår misstro mot dem gör det svårt 

för oss att lita på deras expertis. Men sedan komplicerar människor saken genom att behöva 

upptäcka förklaringar till saker på egen hand, vilket leder till oklarheter och bristande 

ontologisk trygghet (Giddens, 1996). 
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I vissa omständigheter kan risker och chanser göra det svårt att avgöra vem man ska tro. Ta 

fallet med cyklamat och US Food and Drug Administration. Fram till år 1970 användes 

cyklamat i stor utsträckning i USA, och FDA klassade det som allmänt ansett säkert. Det 

tänkesättet förändrades när vetenskapliga studier visade att laboratorieråttor som fick höga 

doser av läkemedlet var benägna att drabbas av vissa former av cancer. Men när kundernas 

efterfrågan på lågkaloridrycker växte under 1970-talet och början av 1980-talet, utövade 

tillverkare press på FDA för att ändra sin hållning i frågan. Cyclamat fastställdes vara icke-

cancerframkallande av en FDA-panel 1984. De drog slutsatsen i sin studie att cyklamat kan 

vara farligt i kombination med sackarin men mindre ofarligt när det används ensamt som 

sötningsmedel. Detta fall visar att även om experter har erfarenhet och utbildning för att ge 

trovärdig råd och information kan de ibland ha fel. Att veta vem som är en sann expert kan vara 

utmanande eftersom informationskällorna blir mer och mer specialiserade (Giddens, 1996). 
 

Enligt Giddens (1996) finns det många kategorier av experter. Den första sortens experter gör 

bedömningar baserade på spekulationer, ger svar baserade på otillräckliga vetenskapliga data 

och deras experimentet kan inte testas, Pseudovetenskap är ett exempel på detta. Den första 

sortens experter bör undvikas eftersom deras slutsatser är baserade på vidskepelse och kommer 

att ge felaktig information, vilket skapar osäkerhet. Den andra sortens experter använder 

kvalitativa undersökningar och en metodisk bedömning av tidigare forskningsstudier för att 

fastställa fakta och göra nya slutsatser, de är vanliga inom humaniora områden. Den tredje 

sortens experter genomför experiment och använder kvantitativa undersökningar, som är 

utbredda inom naturvetenskapliga områden. Enligt Giddens (1996) bör människor lita på den 

andra och tredje kategorin av experter eftersom resultaten av deras arbete är baserade på 

vetenskapliga bevis och etablerad erfarenhet, och de kommer att förse människor med rätt 

kunskap som kommer att ge dem trygghet i deras vardag. liv. Det är viktigt att förstå de olika 

typerna av experter för att kunna lita på rätt individ (Giddens, 1996). 
 

 

 

Riskerna kommer inte att försvinna i det senmoderna samhället. Kärnvapen kan utvecklas när 

som helst och teknisk kunskap kan inte tas bort. Att oroa sig för kärnvapenkrig är irrationellt 

och skapar bara oro, en sådan attityd förhindrar ens vardag. En balans av säkerhet och något 

som förs in i våra liv utanför vår kontroll, det enda vi kan göra är att upprätthålla en attityd av 

pragmatisk acceptans av expertsystem som påverkar våra liv (Giddens, 1996). 
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4.3 Reflexivitet 

I förmoderna samhällen var reflexivitet begränsad av tradition, och den vardagliga tillvaron var 

bunden av sedvänjor. I den senmoderna civilisationen måste man producera sin självbiografi 

utan att vara begränsad av tradition. Traditionella värderingar tappar greppet om människor, 

och de har en större förmåga att vara reflexiva och reflektera över sig själva (Giddens, 1996). 
 

 

Medborgare i det senmoderna samhället utsätts ständigt för ny information, vilket kräver 

förmågan att reagera kritiskt på information och tänka självständigt (Giddens, 1996).  Elever 

kan öka sitt demokratiska deltagande när de deltar i samhällsfrågor, och ett sätt är att använda 

sig av självreflektion (Spanget-Christense, 2013). Läraren kan hjälpa eleverna att utveckla 

kritiskt tänkande genom att uppmuntra dem att diskutera och dela sina åsikter i klassen (Ekman, 

2011).  
 

När samhället förändras ställs nya krav på medborgarna. Detta lägger ansvar på medborgarna, 

som måste vara kompetenta och kunna reflektera. Ett av skolornas uppdrag är att lära eleverna 

att värdera information. Att utveckla källkritiska förmågor är en del av samhällskunskapens 

läroplan (Skolverket, 2011).  
 

 

Giddens utforskar hur individer kan bli delaktiga medborgare i en demokrati. Enligt Giddens 

är en av demokratins mest grundläggande egenskaper förmågan att föra offentliga debatter i 

samhället. Informationssamhället ses som en demokratisk kraft som möjliggör debatt av 

problem. Medborgarna måste vara försiktiga med massmedias förmåga att erbjuda felaktig 

information,  oro och utnyttjas av olika intressen (Giddens, 2010).   
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4.4 Urbäddningsmekanismer 

Urbäddningsmekanismer består av abstrakta system innehåller symboliska tecken t ex pengar 

och expertsystem tex tekniska framsteg och professionell expertis och båda upprätthålls av tillit. 

Tilliten för abstrakta system erbjuder säkerhet i vardagen. Tilliten till symboliska medel eller 

expertsystem bygger på tilliten till att vissa kunskapsområden som man är okunniga om är 

korrekta (Giddens, 1996). 
 

 

Expertsystem en urbäddningsmekanism som är baserade på tekniska framsteg och professionell 

expertis. Förtroende för expertsystem behövs där det finns okunskap. Människor tillit till 

expertsystem beror varken på fullständig insikt i dessa processer eller på tron att andra individer 

har goda avsikter (Giddens, 1996). 
 

 

 

Pengar är en typ av symboliskt tecken och ett exempel på en urbäddningsmekanism förknippad 

med senmoderniteten. Pengar kan användas för att få experthjälp av psykologer som ger 

vägledning i ens liv (Giddens, 1996). 
 

 

Många aspekter av det vi gör påverkas av system som integrerar expertkunskap. När vi får ny 

expertkunskap förändras våra val och beteenden. Vi uppdaterar vad vi tidigare förstått när vi 

ställs inför ny information. Vi vet väldigt lite om de kunskapskoder som arkitekten använde vid 

byggandet av huset eftersom de är mer kunniga i sitt yrke än vad vi är. Moderna institutioners 

tillit skapas utifrån en begränsad förståelse för deras kunskapsbas (Giddens, 1996).  
 

 

 

När vi parkerar våra bilar på flygplatsen och går ombord på ett flyg ansluter vi till ett annat 

expertsystem som vi har väldigt lite teknisk kunskap om. Vi vet praktiskt taget lite om tekniska 

framsteg inom vägbyggen och datorer som används för att övervaka och reglera trafiken. Att 

köra bil är ett farligt yrke på grund av risken för bilolyckor (Giddens, 1996). 
 

 
 
 

Individer i förmoderna samhällen kunde strunta i uttalanden från präster, visa och trollkarlar 

och ägna sig åt sina vardagliga liv. Men i det moderna samhället spelar relationer med experter 

en särskilt viktig roll i vår vardag. Möten med företrädare för abstrakta system som läkare, 

tandläkare och resebyråpersonal bygger på tillit, de har många års expertis inom sitt område 

anser vi dem vara trovärdiga och har tillit för deras kunskaper (Giddens, 1996).  
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Domarens djupa övervägande, läkarens framstående professionalism och kabinpersonalens 

stereotypa munterhet krävs för att vi ska ha tillit till de. I ett annat exempel skulle patienterna 

tappa tron på sjukhuspersonalen om de kände till alla misstag som gjordes på avdelningarna 

och på operationsbordet. Experter tror att vi skulle känna oss mer tillfreds om vi inte fick se de 

saker som ingår i deras arbete (Giddens, 1996). 
 

 

Bristande tillit till abstrakta system påverkas av erfarenhet. Till exempel kan en person som 

investerar i vissa aktier på inrådan av en börsmäklare och förlorar pengar välja att istället lägga 

sina pengar på ett sparkonto (Giddens, 1996). 
 

 

Tillit används för att minska riskerna som vissa företag står inför. Särskilda riskmönster blir 

institutionaliserade inom ramen för förtroende i vissa situationer. I varje situation vi står inför 

bygger vår känsla av säkerhet på en balans mellan tillit och en acceptabel risk (Giddens, 1996).  
 

 

I det senmoderna samhället har kunskapen blivit mer specialiserad. Människor tillit till 

expertsystem härstammar från deras okunnighet, människor kan inte veta allt. Vanliga 

människor har inte tid, energi och resurser att specialisera sig i flera kunskapsområden som 

experter. Därför blir vanliga människors tillit till experter avgörande för deras existens. 

Däremot kan experter inte förhindra risker från att uppstå, men de kan ge människor värdefulla 

information som de kan använda för att leva ett tryggare liv (Giddens, 1996).  
 

 

Människors okunnighet om viss kunskapsområden gör att de har tillit till expertkunskap. Inom 

områden av det sociala livet, som att bota sjukdomar och uppfostra barn, är tillit till experter 

viktig. Fördelarna med fysisk aktivitet, en balanserad kost och psykiatri behandling är inte våra 

egna personliga upptäckter, utan snarare resultatet av professionell kunskap (Giddens, 1996). 

Expertkunskap finns inte bara i psykoterapi och rådgivning, utan också i böcker, artiklar och 

tv-program (Giddens, 1996). 
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4.5 Bauman 

Enligt Bauman (1999) har teknologin helt förändrat hur vi interagerar med vår omgivning, och 

gjort att vi kan överföra information mycket snabbare än tidigare generationer. I den digitala 

eran har vi övergått från integritet och mot publicitet (Bauman, 2008). Att dela personlig 

information är centralt i sociala medier. Användare tycker om att dela personlig information 

om sig själva, information och bilder med varandra. Enligt uppskattningar har 61% av 

tonåringarna i Storbritannien mellan tretton och sjutton år en personlig profil på en webbplats 

och umgås online (Bauman, 2008).  
 

 

Enligt Bauman (2017) gör falska nyheter och konspirationsteorier att människor tappar tilliten 

till statliga myndigheter. Falska nyheter utnyttjar människors känslor genom att överdriva och 

vrida på verkligheten genom att manipulera de med lögner och fånga deras uppmärksamhet. 

Människor litar på falska nyheter eftersom de accepterar det som känns bekvämt för dem 

samtidigt som de avfärdar bevis och fakta (Bauman, 2017).  
 

 

Politiker använder falska nyheter för att påverka opinionen eftersom känsloladdad information 

är mer benägen att delas på sociala medier och nå en större publik. Politiker och 

myndighetspersoner manipulerar den allmänna opinionen för att få mer kontroll över sina 

väljare. Medborgarna måste vara mer försiktiga med politisk information för att undvika att bli 

vilseledd av partisynpunkter. Individer måste även lära sig att tänka kritiskt för att överleva i 

en värld där information används för att manipulera och kontrollera människor (Bauman, 2017). 
 

 

Bauman (2017) hävdar att desinformation har utvecklats till ett kraftfullt verktyg i modern 

politik, vilket gör det möjligt för ledare att lura allmänheten för att få stöd för deras politik och 

agendor. Enligt Bauman har desinformation utvecklats till en farlig form av propaganda 

eftersom den gör det svårt för allmänheten att fatta välgrundade beslut baserat på korrekt och 

tillförlitlig information (Bauman, 2017). 
 

 

Bauman (2017) påpekar att desinformation är skadlig för demokratin eftersom den minskar tron 

på den demokratiska processen, främjar cynism och försämrar människors förmåga att fatta 

välgrundade beslut. Bauman hävdar att desinformation på sociala medier utgör en stor utmaning 

för demokratiska samhällen, eftersom den kan användas för att undergräva allmänhetens tro på 

politiska processer och skapa en känsla av paranoia och osäkerhet. I ett demokratiskt samhälle 

behöver individer enligt Bauman lära sig att omfamna pluralism och variation, och kunna 

diskutera olika idéer och fastställa sina egna åsikter (Bauman, 2017). 

 



 

19 

 

Kapitel 5 Resultat 

5.1 Fördelar med att kunna källkritik 

Under intervjun ger lärarna några exempel på varför det är fördelaktigt att kunna kritisera källor.  

Alla lärare syftar att eleverna ständigt möter ny information på internet och sociala medier, och 

en del av denna information är vilseledande och eleverna måste kunna hantera information 

kritiskt för att undvika att bli lurade av till exempel falska nyheter.  
 

5.2 Källkritik i undervisningen 

Under intervjun ger alla lärare en mängd olika exempel på hur de undervisar elever om 

källkritik.  Lärare 1 använder sidorna digitalektion.se och Nyhetsvärderarens när hen undervisar 

elever om källkritik. Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4 anser att diskussion är en effektiv metod 

att träna elevers källkritiska kompetens. Däremot skiljer det sig hur de arbetar med källkritik,  

t ex diskuterar Lärare 2 med eleverna om källorna följer pressetiska regler, medan Lärare 3 låter 

elever diskutera trovärdigheten på nyhetsartiklar, och Lärare 4 låter elever i helklass diskutera 

olika påståenden om källkritik. Både lärare 3 och 4 anser att det är viktigt att visa eleverna var 

de kan hitta trovärdiga källor. Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 4 anser att det är nödvändigt att 

utveckla färdigheter i källkritik för att lärare ska bli bättre på att lära eleverna det. 

5.3 Arbeta med källkritik 

På intervjun tar alla lärare upp hur de arbetar med källkritik på sin undervisning. Både Lärare 

2 och Lärare 3 arbetar med källkritik genom att låta elever granska källor utifrån kriterierna  

äkthet, tid, beroende och tendens. Medan Lärare 1 arbetar med källkritik genom att ha 

fallstudier som har scenarier om källkritik som är kopplade till elevers vardag som de får 

analysera och diskutera i grupp. Medan Lärare 4 arbetar med källkritik genom att låta elever 

skriva en falsk nyhet och sedan ge varandra feedback om hur man upptäcker om det är en falsk 

nyhet. 
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5.4 Förutsättningar och hinder vid undervisning av källkritik 

Under intervjun nämnde alla lärare på exempel om förutsättningar och hinder som uppstår vid 

undervisningen av källkritik. Lärare 1 anser att diskussion av falska nyheter och 

konspirationsteorier med elever skapar goda förutsättningar för inlärning av källkritik. Lärare 

1 nämner elever som tror på konspirationsteorier och avvisar vetenskaplig information om t ex 

klimatförändringar som ett hinder för inlärning av källkritik. Å andra sidan menar Lärare 2 att 

lära elever olika strategier att hantera  källkritik kan skapa goda förutsättningar för deras 

inlärning av källkritik. Lärare 2 menar att filterbubblor skapar hinder för elevers inlärning av 

källkritik genom att bara visa till elever information som bekräftar deras världsbild och inte 

utmanar de att öppna sig för olika synpunkter. Däremot menar Lärare 3 att lära elever att kolla 

upp källor som skriver om samma händelse är ett sätt att skapa goda förutsättningar för lärande. 

Lärare 3 nämner falska artiklar som ger falsk information om t ex en sjukdom som covid19 ger 

allvarliga konsekvenser, när elever bokstavligt tror på falsk information kan det skapa hinder 

för inlärning av källkritik. Lärare 4 anser att lära elever göra sökningar om upphovsmannen är 

viktig för att skapa goda förutsättningar för inlärning av källkritik. Lärare 4 anser att falska 

bilder skapar hinder för inlärningen av källkritik eftersom det lätt kan lura elever.  

5.5 Didaktiska metoder inom källkritik 

Under intervjun gav lärarna exempel på didaktiska metoder de använder vid undervinsing av 

källkritik. Lärare 1 använder en checklista där eleverna får reflektera över frågorna Vem, hur, 

när, vad och varför? Lärare 2 låter elever reflektera över äkthet, tid, beroende och tendens. 

Lärare 3 låter eleverna undersöka den primära källan (där den först publicerades), den 

sekundära källan (där den senare spreds). Lärare 4 låter elever söka efter domännamn. 
 

5.6 Pedagogiska anpassningar för källkritik 

Under intervjun gav alla lärare en mängd olika exempel på pedagogiska anpassningar som 

hjälper elever med särskilda behov att uppnå kritisk kompetens. Gruppdiskussioner om 

källkritik, enligt Lärarna 1 och 4, är ett exempel på en pedagogisk anpassning de använder när 

de undervisar elever med särskilda behov om källkritik. Lärare 2 menar att informationssökning 

om nyckelbegrepp är ett exempel på en pedagogisk anpassning som hjälper elever med 

särskilda behov att förstå källkritik, t ex om de läser falska nyheter och behöver kontrollera 

originalkällan kan det vara fördelaktigt att markera ord med citattecken för att hitta exakta 

matchningar. Lärare 3, å andra sidan, menar att skriva trovärdiga källor med grön penna och 

falska källor med röd penna på tavlan hjälper elever med särskilda behov att hitta rätt källor 

eftersom färgerna hjälper dem att skilja mellan de två.  
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5.7 Få bättre utbildning i källkritik 

På intervjun nämnde alla lärare att källkritik ger elever färdigheter att bättre bedöma 

informationen i källor och undvika bli lurade. De utökar sina resonemang genom att betona att 

källkritik lär elever att vara kritiska konsumenter av information och ansvarsfulla medborgare. 

De hävdar också att källkritik är ett effektivt verktyg för att förhindra att elever blir vilseledda 

av myter och konspirationsteorier. 
 

5.8 Källkritik i samhället 

Under intervjun var alla lärare överens om att det är viktigt att undervisa eleverna om källkritik 

eftersom det är en värdefull kompetens som efterfrågas i samhället. Både Lärare 1 och Lärare 

2 är överens om att källkritik kan hjälpa eleverna att undvika att bli vilseledda av falsk 

information. Medan både Lärare 3 och Lärare 4 anser att källkritik kan skydda elever från falsk 

information som propaganda och falska nyheter.  

5.9 Källkritik på nätet 

Alla de intervjuade lärarna var överens om att källkritik hjälper elever att bättre hantera 

information på internet genom att de kan skilja mellan trovärdiga och opålitliga källor. Alla 

lärare är dock överens om att studier av källkritik gynnar eleverna genom att de kan fatta 

välgrundade beslut baserat på fakta snarare än åsikter. Enligt Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 4 är 

källkritik är en avgörande verktyg för att hantera desinformation och bekämpa falska nyheter.  

Vidare framhåller alla lärare att många av deras elever är engagerade i sociala medier, där 

mycket vilseledande information delas och främjas, därför är det viktigt att lära eleverna 

källkritik så att de kan ta ansvar när de upptäcker ny information.  
 

5.10  Bedömning av källkritik  

Ingen av lärarna hade haft erfarenhet av att värdera källkritik utifrån vad läroplanen krävde. 

Lärare 2 och Lärare 3 bedömer elevernas källkritiska kompetens genom att avgöra om de kan 

undersöka andra källor som skriver om samma ämne, det vill säga hänvisa till sekundära källor. 

Lärare 1 utvärderar elevernas källkritiska kompetens genom att observera deras skepsis mot ny 

information samt deras förmåga att göra textsökningar. Lärare 4 analyserar elevernas 

källkritiska kompetens genom att undersöka om de kan granska källors trovärdighet utifrån 

Äkthet, tid, beroende och tendens. 
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Kapitel 6 Analys    
I det senmoderna samhället ställer den ökande tillgången på information betydande krav på 

elevers reflexivitet och kritiska tänkande. Citatet understryker vad det innebär att vara 

medborgare i ett föränderligt samhälle, samt hur vi kan hantera ny information. 

"Elever stöter på felaktigt material på Internet som visar skrämmande scenarier och känslomässiga bilder 

som gör det svårt för dem att tänka kritiskt, som ett resultat är det nödvändigt att bättre rusta eleverna mot 

vilseledande information genom att utveckla källkritiska förmågor. Lärare måste ge barn möjlighet att 

stärka sina färdigheter i kritiskt tänkande. Det finns alltid en uppsjö av information, och det är avgörande 

att diskutera källkritik och hur elever interagerar kritiskt med information. Diskussionerna i klassrummet 

är avgörande för elevernas lärande eftersom de främjar kritiskt tänkande (Lärare 1). ”  

I det senmoderna samhället har tradition ersatts med reflexivitet, där individer förväntas 

reflektera över sig själva och sina livsval. Reflexivitet bygger på självreflektion, där individer 

förväntas delta i samhällsfrågor på lokal, nationell och global nivå (Giddens, 1996). Bauman 

(2013) menar att individer måste bli mer reflexiva för att kunna fatta bra beslut och vara 

medvetna om konsekvenserna av deras handlingar för att  bygga ett mer rättvist samhälle. 
 

 

Teknologiska framsteg och globalisering orsakar förändringar i det senmoderna samhället 

(Gustavsson, 2014). I takt med de tekniska framstegen ökar riskerna. Globaliseringen orsakar 

kärnvapenkonfrontationer, naturkatastrofer, ohanterlig befolkningsökning och globala 

handelssammanbrott, vilket alla skapar osäkerhet. Globaliseringen ökar informations 

konsumtionen, där individer får höra om globala konflikter, och detta kräver att individer blir 

kompetenta medborgare som verkar i en komplex värld (Giddens, 1996).  
 

 

Den senmoderna samhället förändras som ett resultat av tekniska framsteg och globalisering 

(Gustavsson, 2014). Hoten stiger i takt med tekniska framsteg. Kärnkraftskonflikter, 

naturkatastrofer, okontrollerbar befolkningsökning och globala handelssammanbrott bidrar alla 

till osäkerhet. Globaliseringen ökar informationskonsumtionen, där individer får höra om 

globala konflikter, och detta kräver att individer blir kompetenta medborgare som kan 

medverka i en komplex värld (Giddens, 1996). 
 

 

Riskerna kommer inte att försvinna, och ett sätt skydda själva är genom att utveckla 

anpassningsförmåga såsom pragmatisk acceptans (fokusera på att överleva), optimism 

(utveckla logiskt tänkande och tro på vetenskap) och radikalt engagemang (Protestera mot saker 

som gör oss upprörda) (Giddens, 1996). 
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Teknologin, enligt Bauman (1999) har totalt revolutionerat sättet vi ansluter till vår omgivning, 

vilket gör att vi kan kommunicera information snabbare än tidigare generationer. Att dela 

personlig information på sociala medier är vanligt bland ungdomar.  Enligt en brittisk studie 

har 61 % av tonåringar i åldrarna tretton till sjutton i Storbritannien en personlig profil på en 

webbplats och kommunicerar online (Bauman, 2008). En annan studie av Mediebarometer 

(2018) syftar att 43% av unga mellan 15-24år sina nyheter från Facebook, medan 14% från 

svenska tv och 24% från morgontidningen. Utbildningssystemet har en avgörande roll att ge 

elever de färdigheter som krävs för att lyckas i ett globaliserat samhälle (Bauman, 2013, 2017). 
 

 

 

 
 

Enligt de tillfrågade samhällslärarna vill de att deras elever ska lära sig källkritik. Förmågan att 

hantera felaktig information på Internet anses vara den viktigaste. För att utveckla elevers 

källkritik menar samhällslärarna att eleverna behöver stöd.  Det kommer nämnas nedanför tips 

på olika arbetssätt som samhällslärare kan använda när de lär ut källkritik till elever. Genom att 

samhällslärare låter eleverna arbeta med följande källkritiska arbetssätt kan de utveckla elevers 

källkritiska kompetens. Lärare 4 beskriver i följande citat hur diskussion kan få elever att 

reflektera kring källkritik; 

”Diskussionerna i klassrummet är avgörande för elevernas lärande eftersom de främjar kritiskt tänkande. 

Elever tar ibland längre tid än jag trodde, men det är tanken. Jag tror att samhällskunskap bör lära barn 

att tänka själva och att vara kritiska medborgare (Lärare 4).” 

 

Medborgare i senmodern samhället överflödas ständigt med ny information, vilket kräver 

förmågan att tänka kritiskt och självständigt. Lärare kan öka sina elevers demokratiska 

engagemang genom att involvera dem i samhällsfrågor, och ett sätt att arbeta med detta är 

genom att använda självreflektion (Spanget-Christensen, 2013).  Lärare kan öka sina elevers 

förmåga att tänka kritiskt genom att uppmuntra dem att uttrycka och dela sina tankar i 

klassrummet (Ekman, 2011). Diskussion är ett effektivt arbetssätt för att förbättra elevernas 

källkritiska kompetens (Stenbeck-Hult, 2004). 

Lärare 3 diskuterar varför kritiskt tänkande krävs i källkritik i detta citat; 

"Elever stöter på felaktigt material på Internet som visar skrämmande scenarier och känslomässiga bilder som gör 

det svårt för dem att tänka kritiskt, som ett resultat är det nödvändigt att bättre rusta eleverna mot vilseledande 

information genom att utveckla källkritiska förmågor. Lärare måste ge barn möjlighet att stärka sina färdigheter i 

kritiskt tänkande. Det finns alltid en uppsjö av information, och det är avgörande att diskutera källkritik och hur 

elever interagerar kritiskt med information. Diskussionerna i klassrummet är avgörande för elevernas lärande 

eftersom de främjar kritiskt tänkande (Lärare 3)". 
 

Medborgare i det senmoderna samhället utsätts ständigt för ny kunskap, vilket kräver förmågan 

att reagera kritiskt på information och tänka självständigt. Kritiskt tänkande kräver att 

medborgarna kan utvärdera information kritiskt. I ett demokratiskt samhälle krävs kritiska 

personer som kan ifrågasätta information (Giddens, 1996).  
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Individer ställs inför komplexa samhällsfrågor, där individer kan öka sitt demokratiska 

deltagande när de deltar i samhällsfrågor. Ett sätt att arbeta med det demokratiska deltagandet 

är genom att använda självreflektion (Spanget-Christensen, 2013). Diskussion kan vara en 

arbetsmetod som lärare kan använda i sina klassrum för att uppmuntra elever att uttrycka sina 

perspektiv (Ekman, 2011). Citatet nedan visar hur de intervjuade lärarna använder källkritik i 

sina samhällskunskapsundervisning. 

”Jag arbetar källkritik genom att låta elever jämföra olika tidningsartiklar, titta på saker som autenticitet, 

datum, relevans och budskap. När jag arbetar med källkritik brukar jag låta eleverna granska källor och 

ge de en checklista där de reflekterar över frågorna (Vem, vad, när, varför och hur?). Jag arbetar med 

källkritik genom att låta varje elev välja en nyhet och noggrant granska den. Eleverna kan stryka under 

saker som de tror är fakta information i texten, sedan får de diskutera i grupper vad de kom fram till och 

växla perspektiv med varandra (Lärare 1, Lärare 2, Lärare 2 och Lärare 4)".  
 

 

Haider (2018) syftar att hitta källor som skriver om samma händelse kan vara ett sätt att träna 

elevers källkritiska kompetens. Wineberg (1991) syftar att lärare kan träna elevers källkritik 

genom att lära de ifrågesätta textens trovärdighet. Mcgrew (2018) påpekar att övningsuppgifter 

kan hjälpa elever att utveckla källkritisk kompetens. Paul (2017) menar att ett sätt att träna 

elevers källkritiska kompetens är genom att undervisa elever i hur de genomför 

informationssökning på internet. Lärare 1 understryker i citatet nedan varför källkritiklektioner 

måste vara relevanta för elevernas vardag för att de ska vara meningsfulla; 

”Jag tror att för att elever ska uppleva källkritik engagerande måste den vara relevant för deras vardag. 

Jag brukar arbeta med källkritik genom att låta elever diskutera en fallstudie i små grupper som innehåller 

scenarier som eleverna möter i sina dagliga liv. Eleverna ska sedan fundera på alternativa lösningar på 

problemet och presentera det för hela klassen. Det är viktigt, enligt min mening, att låta eleverna fundera 

kring källkritik (Lärare 1)". 
 

Enligt Lundberg (2016) kan gruppaktiviteter hjälpa elever att bygga upp källkritisk kompetens.  

Lindfors (2017) anser att grupparbete med källkritiska diskussionsfrågor, där eleverna kan 

reflektera och diskutera med varandra, kan hjälpa de utveckla sin källkritiska kompetens. 

Läraren kan även använda  uppgifter som innehåller verklighetsbaserade scenarier med 

källkritik som är relevanta för elevernas dagliga liv (Lindfors, 2017). I följande citat beskriver 

Lärare 4 vem du kan vända dig till för att få hjälp med att bygga upp elevernas källkritik;   
 

"Man kan ta hjälp av bibliotekarien när man lär elever informationssökning. Att lära elever hur man söker 

information är en strategi för att förbättra sin källkritik (Lärare 4)".  
 
 

 

Enligt Gärdén (2017) kan lärare använda skolbibliotekarien för att lära elever i hur man söker 

information. Att lära elever informationssökning på internet kan vara ett sätt att utveckla deras 

källkritiska kompetens (Paul, Macedo-Rouet, Rouet, Stadtler, 2017).  
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Samhällskunskapsämnet har i uppdrag att hjälpa elever utveckla färdigheter som efterfrågas i 

samhället såsom källkritik som behövs för att de ska bli aktiva demokratiska medborgare. 

Lärare 1 beskriver varför källkritik bör ingå i samhällskunskap och hur det kan hjälpa elever att 

engagera sig i det sociala livet i följande citat;  
 

”Varje samhällskunskapslärare bör lära eleverna källkritik eftersom ämnet samhällskunskap kräver att 

eleverna ska kunna delta i samhällsfrågor och tänka kritiskt. Jag tror att samhällskunskap bör lära barn 

att tänka själva och att vara kritiska medborgare (Lärare 1).” 
 

 

Förändringar i samhället skapar nya förväntningar på medborgarna, som påverkar läroplanens 

innehåll. Det senmoderna samhället, behöver självständiga och kompetenta individer som kan 

fungera i en komplex värld. Därför är källkritisk kompetens avgörande för samhällskunskap i 

läroplanen, och det är en värdefull färdighet som hjälper elever medverka i dagens senmoderna 

samhälle (Skolverket, 2020).  
 

Det är viktigt att öka elevers källkritiska förhållningssätt till information för att kunna öka deras 

demokratiska engagemang i samhället. Föreställ dig ett scenario där individer levde i ett 

samhälle där det inte fanns några trovärdiga källor till information om verkligheten. Detta skulle 

resultera i anarki. Det här exemplet visar vikten av källkritik för att upprätthålla demokratin och 

harmonin i samhället. I denna mening bör medborgarna sträva efter att skaffa sig en bra 

källkritisk kompetens för att välja källor som ger en realistisk bild av verkligheten och därför 

lever ett säkrare liv (Thurén, 2003). I detta citat lyfter Lärare 3 fram behovet av källkritik som 

en medborgerlig färdighet i en demokrati. 

”Källkritik är en mänsklig rättighet och en nödvändig förutsättning för demokrati. Jag ser bristande 

kunskap om källkritik som ett demokratiskt problem. Lärare har en nyckelroll i att undervisa och hålla 

sig uppdaterade om källkritik (Lärare 3)”.  
 

Demokratiskt engagemang kan ses som en del av samhällsdeltagande. Medborgare i dagens 

senmoderna kan engagera sig i globala problem som till exempel miljö, rättvisa, migration och 

mänskliga rättigheter.  Därför kan medborgerligt ansvar och engagemang inte begränsas till 

enbart lokalnivå (Bellamy 2008, Delanty 2002, Stoker 2006, Stoker 2011). En av demokratins 

mest grundläggande egenskaper förmågan att föra offentliga debatter i samhället. 

Informationssamhället ses som en demokratisk kraft som möjliggör debatt av problem. 

Medborgarna behöver lära sig vara misstänksamma mot falsk information (Giddens, 2010). 
 

Enligt Giddens är en av demokratins mest grundläggande egenskaper förmågan att föra 

offentliga debatter i samhället. Informationssamhället ses som en demokratisk kraft som 

möjliggör debatt av problem. Medborgarna behöver lära sig vara misstänksamma mot falsk 

information (Giddens, 2010).  
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Lärare 4 lyfter fram fördelarna med att lära elever källkritik och hur det kan hjälpa dem att bli 

delaktiga demokratiska medborgare i citatet nedan; 

”I ett demokratiskt samhälle är källkritik viktigt. Falsk information utgör fara för demokratin och skapar 

otrygghet, till exempel produceras politisk propaganda för att få gilla-markeringar samtidigt som den 

presenterar en förvriden syn på verkligheten. Vi är mitt uppe i en enorm samhällsförändring där det finns 

en ökande mängd information överallt och en ökande mängd desinformation cirkuleras. Detta ställer krav 

på att elever utvecklar källkritiskt förhållningssätt till information. De måste kunna avgöra om en källa 

är propaganda eller fakta (Lärare 4)”.  
 

 

Enligt Nygren (2018) utgör felaktig information som ”fake news” ett hot mot demokratin. Till 

exempel kan falska nyheter vilseleda individer genom att ge felaktig information om en 

sjukdom, vilket leder till stora medicinska problem. Människor som litar på allt de hör saknar 

en källkritisk inställning till kunskap och blir lurade av vilseledande information. Falsk 

information är skadlig för demokratin eftersom den ger individer en falsk bild av verkligheten 

(Nygren, 2018). Thurén (2003) menar att källkritik är viktig i demokratiskt samhälle och ger 

exempel på hur människor på diktaturen Stalins tid saknade källkritisk kompetens och trodde 

på hans propoganda, detta gjorde att Stalin lätt kunde påverka sina medborgares 

opinionsbildning genom att utnyttja deras okunskap i källkritik fick han de att tro på allt han 

sa. Detta exempel illustrerar hur okunskap i källkritik skapar flockmentalitet skadlig för 

demokratin eftersom den tillåter majoritetens åsikt att bli förtryckta och begränsar oliktänkande, 

gör det svårt att höra olika perspektiv och debattera samhällsfrågor. I en demokrati är debatt 

viktig för att medborgare ska kunna komma fram till välgrundade beslut. 
 

Samhälleslärarna menar att falsk information som falska nyheter, propaganda och 

konspirationsteorier utgör en fara för demokratin och gör att elever tappar tilliten till samhället 

och skapar osäkerhet. Källkritik kan hjälpa eleverna att utveckla en realistisk syn på information 

och leva en trygg tillvaro. Lärare 2 beskriver hur källkritik kan hjälpa elever att hantera felaktig 

information i följande citat; 

”Eftersom rykten och felaktig information sprider sig på sociala medier är det viktigt att diskutera 

källkritik med elever. Jag tror att det är viktigt att diskutera med dina elever deras roll i sociala medier 

och hur man hanterar den på rätt sätt”. Varje dag dyker det upp nya utmaningar som kräver att vi diskutera 

källkritik, t ex nätmobbning eller falska nyheter. Jag anser att det är viktigt att i klassrummet diskutera 

om källor som saknar vetenskaplig grund och inte följer pressetiska regler. Det är viktigt att diskutera 

med elever hur myter och desinformation uppstår. Det finns en del politiker som Donald Trump som 

sprider osanna påståenden det gör att diskussioner om källkritik blir mycket viktig del av 

samhällskunskapsundervisningen (Lärare 2)”. 

Karén och Hultgren (2018) menar att många elever är oförberedda på att motstå desinformation. 

Skolverket (2018) studie syftar att 80% av elever i åk 4-6 kan källkritik medan 85% av elever 

i åk 7-9 kan källkritik, och de drar slutsatsen att elever kan källkritik eftersom de fick en tidig 

undervisning om det. Enligt en annan studien om skolbarn och internet 2018 visas att 66% av 

mellan- och gymnasielever mellan ålderna 11-19 som fått utbildning i källkritik vet hur de hittar 

trovärdiga källor (Alexanderson, Palm, Melin, 2018).  
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Enligt Nygren och Guath (2019) kunde 88 % av de deltagande ungdomarna inte se skillnad på 

sann och falsk information eller upptäcka vilseledande bilder, och de drar slutsatsen att 

ungdomar tenderar att överskatta sin källkritiska kompetens, vilket hindrar dem från att 

utveckla den. Det är därför viktigt att lärare tränar sina elevers källkritiska kompetens så att de 

känner sig trygga och vet bättre hur de hanterar ny information och inte luras av desinformation. 
 

 

Källkritik, enligt alla intervjuade lärare, lär eleverna hur man korrekt analyserar information i 

källor. De utvidgar sitt argument genom att konstatera att källkritik lär elever att vara kritiska 

informationskonsumenter och ansvarsfulla medborgare. De hävdar också att källutvärdering 

kan hjälpa elever att undvika att bli vilseledda av myter och konspirationsteorier. Lärare 1 

diskuterar källkritikens funktion i samhällskunskapsämnet i följande citat; 
 

"Det var tufft för mig att lära eleverna källkritik eftersom jag aldrig fick lära mig det under hela min 

lärarutbildning. Vi behöver alla arbeta med våra källkritiska färdigheter. Jag tror att det krävs ökad 

medvetenhet om källkritik i lärarutbildningen så att lärare kan bli bättre på att lära ut den till eleverna. 

Källkritik är ofta svår att arbeta med i klassrummet eftersom den inte tas upp i lärarutbildningen och något 

som man själv lär in genom att titta på andras källkritikföreläsningar online (Lärare 1)”. 
 
 

I modern politik har desinformation vuxit till ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt för ledare 

att förvirra allmänheten för att få stöd för sin politik och sina agendor. Desinformation skadar 

demokratin genom att minska tilliten för den demokratiska processen, uppmuntra cynism och 

försämra människors förmåga att fatta välgrundade beslut. Individer i ett demokratiskt samhälle 

måste lära sig att välkomna pluralism och debattera olika perspektiv (Bauman, 2017). Enligt 

Bauman (2017) gör falska nyheter och konspirationsteorier att individer tappar tilliten för 

statliga myndigheter. Människor litar på falska nyheter eftersom de accepterar det som är 

bekant för dem och avvisar  bevis och fakta (Bauman, 2017). 
 

 

Politiker använder falska nyheter för att påverka opinionen eftersom känslomässigt innehåll är 

mer benäget att delas på sociala medier. Medborgarna måste vara mer försiktiga när det gäller 

politisk information för att undvika att bli vilseledd av partipolitiska åsikter. Individer måste 

också lära sig att tänka kritiskt för att överleva i en värld där information används för att 

manipulera och kontrollera människor (Bauman, 2017). 
 

 

Många internetanvändare är, enligt Walraven (2008), omedvetna om att det finns innehåll på 

internet som inte har utvärderats vetenskapligt innan det släpps. Därför är det viktigt att läraren 

undervisar eleverna om källkritik. Enligt Nygren (2018) kan ett källkritiskt förhållningssätt 

hjälpa elever att upptäcka falska nyheter. Källkritik är botemedlet mot desinformation (Nygren, 

2018). 
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Vi övergår till ett risksamhälle under senmodernitet. Tillit till expertsystem behövs där det finns 

okunnighet. Vår tillit till expertsystem är varken beroende av en fullständig inblick i dessa 

processer eller tron att andra individer har goda avsikter. Vår tillit till experter bygger på 

erfarenheten att sådana system i allmänhet fungerar som de ska.  Det är endast de som har tid, 

energi och resurser som kan  bli experter. Vanliga människor kan endast bli experter inom ett 

fåtal områden. Det är vår okunskap som medför att vi skapar tillit till expertkunskap. Experter 

kan skydda oss från risker genom att ge oss värdefull information som vi kan använda för att 

leva ett säkrare liv (Giddens, 1996).  
 

 

Giddens (1996) använder begreppet tillit för att förklara människors acceptans av 

urbäddningsmekanismer. Enligt Giddens (1996) är tillit kopplat till risk.  Det som en gång 

troddes vara ödet, att allt var förutbestämt av en högre auktoritet som gudaväsen, ses alltmer 

som resultatet av mänskliga handlingar i det senmoderna samhället. Eftersom risker ses som en 

produkt av mänskliga handlingar, hävdar Giddens (1996) att individer i samhället måste ha tillit 

till sina medmänniskor.  
 

 

Under vissa omständigheter kan risker och chanser gör det svårt för människor att avgöra vem 

de ska lita på och vart de vänder sig för att få trovärdig information. Ta fallet med cyklamat och 

US Food and Drug Administration. Fram till 1970-talet användes cyklamat i stor utsträckning 

i USA, och FDA klassade det som icke-cancerframkallande av FDA-panel 1984. Den drog 

slutsatsen i sin studie att cyklamat kan vara farligt i kombination med sackarin men ofarlig när 

det används ensamt som sötningsmedel. Även om experter har erfarenhet och utbildning för att 

ge trovärdiga råd och information, kan ibland deras kunskap vara felaktig. Eftersom 

informationskällorna blir fler och mer specialiserade kan det vara svårt att veta vem som 

verkligen är expert (Giddens, 1996). 
 

 

Det kan vara svårt för individer att ha tillit till expertkunskap pågrund av deras negativa attityd 

till vetenskap men även att de tror på fördomsfulla stereotyper om vetenskapsmän. Individer 

bristande tillit mot vetenskapsmän gör det svårt för de att acceptera expertkunskap. Men 

individer misstro mot expertkunskaper skapar konsekvenser t ex måste de upptäcka förklaringar 

till saker på egen hand, vilket leder till oklarheter och bristande ontologisk trygghet. I varje 

situation vi möter bygger vår känsla av säkerhet på en balans mellan tillit och en acceptabel risk 

(Giddens, 1996). 
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Giddens (1996) hävdar att det finns olika typer av experter. Den första typen av expert drar 

slutsatser på otillräcklig vetenskap bevis och deras experiment går inte att testas och är vanliga 

inom pseudovetenskap. Den första typen av expert bör undvikas eftersom deras resultat är 

baserade på vidskepelser och kommer ge fel information som skapar osäkerhet. Den andra 

typen av expert använder systematisk undersökning av tidigare forskningsstudier för att 

fastställa fakta och dra nya slutsatser, de använder kvalitativa undersökningar och finns i 

humaniora område. Den tredje typen av expert gör experiment, använder kvantitativa 

undersökningar och finns i naturvetenskapliga områden. Enligt Giddens (1996) bör individer 

lita på den andra och tredje kategorin av experter eftersom resultaten av deras arbete är baserade 

på vetenskapliga bevis och beprövad erfarenhet, och de kommer att ge individer rätt 

information som ger de trygghet i vardagslivet (Giddens, 1996). 
 

 

Riskerna kommer inte att försvinna i det senmoderna samhället. Kärnvapen kan utvecklas när 

som helst och teknisk kunskap kan inte tas bort. Att oroa sig för kärnvapenkrig är irrationellt 

och skapar bara oro, en sådan attityd förhindrar ens vardag. Människor måste lära sig att det 

finns saker bortom deras kontroll och att oroa sig för saker som ännu inte har hänt löser inget 

utan skapar bara mer existentiell ångest. Människors behöver acceptera att ett perfekt samhälle 

inte existerar, och inte låta dåliga nyheter få de att tro att de lever i apokalypser. Istället för att 

fokusera på det dåliga behöver människor komma ihåg att varje generation möter nya problem 

som kräver unika svar. Det enda människor kan göra är att upprätthålla en attityd av pragmatisk 

acceptans av expertsystem som påverkar deras liv (Giddens, 1996). 
 

 

Vissa elever vägrar acceptera expertkunskap, är skeptiska till experter och har icke-

vetenskapliga övertygelser. I följande citat berättar Lärare 1 om ett fall där en grupp elever 

struntade i vetenskaplig bevis om klimatförändringar och istället trodde på konspirationsteorier; 

”Tyvärr har jag observerat att många elever har svårt att skilja mellan verklig och felaktig information, t 

ex när jag en gång bad dem att skriva om klimatförändringar. Det var ett gäng elever som fick sin 

information om klimatförändringar från en skvallerblogg och trodde på konspirationsteorierna som fanns 

där. Denna erfarenhet fick mig att inse att elever som har brist på källkritiska färdigheter tenderar att tro 

på allt de ser (Lärare 1)”. 

 

Brist på tillit till expertsystem kan bero på cynism. När tillit inte skapas uppstår existentiell 

ångest. Ontologisk trygghet såsom tillit till expertsystem  kan ge individer trygghet i sitt liv. 

När det gäller områden inom det sociala livet, såsom att bota sjukdomar och uppfostra barn, är 

tillit till experter avgörande. Fördelarna med fysisk träning, hälsosam kost, terapi och psykiatri 

är inte våra egna personliga upptäckter, utan är något vi hämtat från experternas kunskap 

(Giddens, 1996).  
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Pengar kan användas för att få expertråd från psykologer som kan vägleda oss genom livet. 

Individer i förmoderna samhällen kunde strunta i uttalanden från präster, visa och trollkarlar 

och fortsätta med sina vardagsliv. Möten med representanter för abstrakta system, såsom läkare, 

tandläkare och resebyråpersonal, bygger på tillit, vi ser dem som trovärdiga eftersom de har 

många års erfarenhet inom sitt kunskapsområde (Giddens, 1996). Vi icke-experter har inget 

annat val än att acceptera expertkunskap och abstrakta system. Det skulle vara svårt för en 

person i senmodern samhället att överleva utan expertsystemen, de spelar en roll i våra 

vardagliga liv, därför måste vi förlita oss på samhällets abstrakta system (Giddens, 1996).  I 

följande citat förklarar Lärare 2 varför vi behöver använda vetenskapliga källor; 

"Jag anser att det är viktigt att i klassrummet diskutera om källor som saknar vetenskaplig grund och inte 

följer pressetiska regler. Det är viktigt att diskutera med elever hur myter och desinformation uppstår. 

Falsk information saknar vanligtvis vetenskaplig grund och är inte skriven i allmänhetens intresse, som 

ett resultat måste lärare lägga tid på att lära sina elever källkritiska förmågor så att de inte vilseleds av 

felaktig information.  Då  är det avgörande att lyssna på människor och källor som har en vetenskaplig 

grund, eftersom vetenskapen inte kan ljuga och bara är intresserad av sanningen (Lärare 2)”. 

 

I ett komplext samhälle flödar information ständigt, vilket inte bara kräver att man skaffar sig 

källkritiska förmågor, utan också tillit för källor skrivna av experter och ha en positiv attityd 

mot expertkunskap. För att leva tryggt måste vi lita på experter eftersom de är erfarna inom sina 

kunskapsområden och deras arbete bygger på vetenskaplig forskning snarare än 

pseudovetenskap (Giddens, 1996).  I följande citat förklarar Lärare 2 hur filterbubblor kan 

hindra elevernas kritiska tänkande; 

"Det är viktigt att uppmana elever att undvika filterbubblor och vara öppen för andra synpunkter. När 

information filtreras av algoritmer i sociala mediers sökmotorer finns det en risk att eleven bara hittar 

information som bekräftar deras världsbild snarare än att utmana den (Lärare 3)". 

 

Enligt Lundgren (2016) letar man efter likasinnade individer som bekräftar ens 

grupptillhörighet. Risken är att man inte utmanas och bara får sin världsbild bekräftad, vilket 

inte utvecklar ens kritiska tänkande eftersom man omedvetet accepterar information utan att 

reflektera över den. Källkritik kan motivera oss att vara öppensinnade och villiga att få våra 

åsikter ifrågasatta. Vi lär oss att se saker från flera vinklar när vi är öppna för nya perspektiv 

som i sin tur stärker vårt kritiska tänkande.  Citatet nedan illustrerar Lärare 1 vikten av 

kompetensutveckling i källkritik; 

”Jag tror att kompetensutveckling i undervisningen i källkritik är nödvändig för att samhällslärare ska 

kunna skapa lektioner som stimulera elevernas lärande (Lärare 1)” 

  

Merchant och Hepworth (2002) hävdar att lärare borde genomgå kompetensutveckling inom 

källkritik, så de lär sig att praktisera källkritik i undervisningen och uppgradera sina 

ämneskunskaper.    
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Kapitel 7 Avslutning 

Om vi går tillbaka till syftet i denna studie, handlade den om att undersöka hur samhällslärare 

i åk 7-9 undervisar om källkritik. Genom att utforska samhällskunskapslärares 

undervisningsmetoder kan vi lära oss hur de lär sina elever  källkritik och hur det tillämpas i 

klassrummet. Intervjustudiens resultat tyder på att samhällskunskapslärare står inför en mängd 

olika utmaningar när de försöker lära eleverna källkritik i sina klassrum. De olika deltagarna 

gav värdefull information som hjälpt till att besvara mina frågeställningar, och genom att 

jämföra deras svar med tidigare litteraturer kunde jag dra slutsatser om mina frågeställningar 

som skapade en mer tydlig bild av dem. Syftet med mitt arbete var att få en större förståelse för 

hur källkritisk kompetens kan integreras i samhällskunskapsundervisning, men även hur 

källkritisk kompetens kan hjälpa elever medverka i det senmoderna samhället och vilka 

problem som kan uppstå, och jag tycker jag lyckats fånga bra information som jag kan dra 

användning om i mitt framtida klassrum. Målet med mitt arbete var att få en bättre förståelse 

för hur källkritisk kompetens kan integreras i samhällskunskapsundervisningen, samt hur 

källkritisk kompetens kan hjälpa elever att delta i det senmoderna samhället och vilka problem 

som kan uppstå vid undervisning av källkritik. Jag tror att jag lärde mig något användbart som 

jag kan tillämpa i mitt framtida klassrum. Avslutningsvis är källkritik en viktig 

medborgarkompetens i en demokrati. Samhällskunskapslärare måste lära eleverna källkritik 

eftersom ämnet kräver att eleverna deltar i samhällsfrågor och tänker kritiskt. 
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https://www.lararen.se/folkhogskolan/bernt-gustavsson/pluralism-och-kritiskt-tankande
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Bilaga 1,  Samtyckesblankett till intervju 

Hej, Jag heter Sara Habib och lärarstudent vid Högskolan Kristianstad och läser till grundlärare för åk 

7-9. Jag vill genomföra en kvalitativ studie som består av en intervju undersökning där deltagarna 

kommer omfattar samhälleskunskapslärare. Den här intervjuundersökningen är en grundläggande del 

av mitt examensarbete. Jag har kontaktat rektorn i din skola och fått deras godkännade att genomföra 

min intervjuundersökning. Intervjun genomförs digitalt med Google Meet! Intervjun består av korta 

frågor och tar ungefär 20-30min att genomföra.  Du kommer vara anonym under intervjun och inga 

personuppgifter kommer att visas. Efter intervjuundersökningen är färdig kommer jag att eliminera 

all insamlade data från intervjuundersökning, samt skicka deltagare en kopia av det slutliga arbetet. 

Er medverkan är frivillig och ni kan återkalla ert samtycke när som helst, utan att behöva motivera 

och utan att det leder till tvist.  Förhoppningsvis kommer du att inse att intervjuundersökning har ett 

gott forskningssyfte. Ett stort varmt tack för ert deltagande i intervjuundersökning. Genom 

underskriften bekräftas att du har tagit del av ovanstående information och är införstådd med hur dina 

personuppgifter kommer att hanteras. 

  

Lärare skriftliga samtycke:  

                         

Underskrift 

  

Vid övriga frågor, var vänlig och kontakta mig via:  

Kontakt information 

E-postadress: sara.habib0156@stud.hkr.se 

Telefonnummer: 0700054418 

Zoom Möte: 

https://us04web.zoom.us/j/7300022110?pwd=ZGlUWTZ2SXZjK3NoT2toUXdFbGQzUT09 

  

Din medverkan är uppskattad! 

Ha det fint. 

MVH/Sara .H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/7300022110?pwd=ZGlUWTZ2SXZjK3NoT2toUXdFbGQzUT09
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Bilaga 2, Intervju   

1. Varför är det viktigt att lära elever källkritik? Varför/Varför inte?  På vilket sätt? Vad 

tänker/känner du? Kan du förklara? Kan du beskriva din erfarenhet? Kan du ge ett exempel?  

2. Har du undervisat om källkritik? Kan du beskriva hur/var/när? Kan du ge ett exempel? 

3. Hur arbetar du med källkritik i din undervisning? Försöker du att koppla undervisningen om 

källkritik till elevernas vardag? På vilket sätt? Kan du ge förslag? 

4. Vilka möjligheter och svårigheter finns det enligt din erfarenhet när det gäller att undervisa elever 

om källkritik?  Hur hanterar du det? Kan du förklara? Kan du beskriva ett exempel till 

förbättring?  

5. Vilka didaktiska metoder använder du i undervisning kring källkritik? Varför och på vilket sätt? 

Kan du förklara? Kan du ge några exempel? 

6. Vilka pedagogiska anpassningar behöver du göra när du lär ut källkritik till elever med särskilda 

behov?  Hur skulle det kunna förbättras? Vad tänker du på? Har du några förslag? Kan du berätta 

mer?  

7. Hur kan du utveckla elevers källkritiska färdigheter? Kan du berätta mer? Kan du ge några 

exempel?   

8. Hur kan kunskap om källkritik hjälpa elever i dagens samhället? Varför tror du att det är så?  Kan 

du utveckla ditt svar lite till? Kan du ge fler exempel?  

9. Varför är källkritisk kompetens viktig på nätet? Hur tänker du? Vad kan det bero på? Kan du ge 

något exempel? Kan du berätta mer? 

10. Hur bedömer du elevernas förmåga att söka och kritiskt granska information?  Vill du berätta lite 

mer? Kan du utveckla? 

 

 

 
 


