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Sammanfattning 
 
Kritiskt tänkande och förmåga till källkritik är angeläget en fungerade 
demokrati och därmed en uppgift för skolan.  Källkritik beskrivs i litteraturen 
som en metod om vilken det finns mycket skrivet. Kritiskt tänkande är 
däremot svårare att definiera, trots att det tycks finnas en samsyn om dess 
betydelse, inte minst idag när vi möts av stora mängder information via 
många olika kanaler. Syftet med denna studie är att belysa hur lärare ser på 
skolans och sin egen betydelse för att elever ska utveckla ett kritiskt tänkande 
och kunskaper i källkritik. Sex lärare har intervjuats. Lärarna undervisar i 
samtliga ämnen med undantag slöjd, i årskurserna 4-5, varav en 
specialpedagog. Studien visar att samtliga lärare anser att kunskaper inom 
källkritik och förmåga till kritiskt tänkande är viktigt främst relaterat till ökad 
informationsmängd, Internet och sociala medier. För lärarna är källkritik både 
lätt definiera och exemplifiera. Källkritik uppfattas som underordnat kritiskt 
tänkande som i sin tur är svårdefinierat för lärarna. Lärarna anser dock att 
eleverna inte ska behöva vara källkritiska gentemot skolan och lärarna. 
Eleverna ska känna sig trygga med att skolan och lärarna förmedlar det som 
är sant.  
 
Nyckelord: Källkritik, kritiskt tänkande, sanning, information, Internet 
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Inledning 
Förr var mediesamhället både relativt överblickbart och regelstyrt med ett 
fåtal dagstidningar och ett statligt styrt TV- och radiomonopol (Hultén, 
Hultman & Eriksson, 2011). Vi hämtade information främst hos etablerad 
massmedia som tidningar och television, medan vi idag omges av information 
från många håll via en mängd olika kanaler. Tillgången till information har 
blivit ofantlig och är numera snabbt och enkelt tillgänglig i våra smarta 
telefoner och datorer (Friborg & Statens medieråd, 2015).   

Tidigare var det nästan uteslutande utbildade journalister som producerade 
nyhetsinslag, artiklar och information. Idag finns en allt större grupp 
kommunikatörer på företag, myndigheter och intresseorganisationer som med 
olika avsikter konkurrerar om vår uppmärksamhet i mediebruset (Jansson, 
2013). Till detta kommer allmänheten själv, som inte längre enbart är 
konsumenter av information, utan även själva producerar information och 
delar andras texter och bilder via sociala medier. I Sverige fanns redan 2010 
mer än 3 miljoner Facebook-användare, och det tillkom 4000 nya per dag 
(Ronge, 2010).  

Människor skapar själva idag, i allt större utsträckning, information och bidrar 
till informationsspridning genom delning av inlägg, bilder och artiklar. På 
Facebook och Twitter delas generellt sett fler artiklar om åsikter än om fakta 
och information. Merparten av de mest delade artiklarna på Twitter handlar 
om rasism, extremism, feminism och välfärd, och uttrycker negativa 
värderingar och misstro gentemot samhället. På Facebook, å andra sidan, 
delas i större utsträckning uppseendeväckande nyheter och vardagshändelser 
(Dahlgren, 2014).  

Med ett ökande informationsflöde från allt fler kanaler och avsändare blir det 
svårare att veta vad som är sant eller falskt, fakta eller åsikter, alternativa 
sanningar, reklam eller propaganda. Det innebär att även desinformation 
finns överallt idag, och kan vara svår att identifiera för gemene man (Friborg 
& Statens medieråd, 2015). Med desinformation menas att ”falsk, inkomplett 
eller vilseledande information” riktas mot en specifik aktör eller målgrupp i 
syfte att minska förtroendet för institutioner. Det görs genom att sprida 
motbilder i form av lögner eller halvsanningar (Ryd & Turell, 2017). 
Människor har i alla tider spridit lögner och föraktfulla kommentarer om 
andra människor, och att Internet blivit en arena för detta är därför knappast 
förvånande (Långström & Virta, 2016).  

Lättheten att dela med sig och ta del av information ger många fördelar för 
ekonomisk och samhällelig utveckling. Kunskap och erfarenheter kan delas, 
vara värdefull och utvecklande för andra. Men vid sidan av dessa fördelar 
kommer utmaningar som validering, verifiering och källkritik. Vad som är 
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sant eller falskt kan blir svårare för den enskilde individen att avgöra (Ryd & 
Turell, 2017). Ett exempel är Facebook-sidan Stöd svenska polisen som på kort 
tid fått mer än 150 000 följare. Sidan ger sken av att vilja stödja poliskåren, 
men publicerar manipulerade bilder och texter som visar på ett samhälle i kris 
och omstörtning, i syfte att skapa motsättningar mellan olika samhällsgrupper 
och/eller misstro mot myndigheter. SVT:s granskning visar att sidan bryter 
mot flera källkritiska principer, men det är svårt för allmänheten att 
uppmärksamma detta, i synnerhet då de inte ser några skäl till misstanke 
(Rudolfsson & Sköld, 2017).   

I takt med den förändrade mediebilden ökar alltså behovet av kritiskt 
tänkande (Hultén, Hultman & Eriksson, 2011). Utveckling av individers 
kritiska tänkande blir en viktig, angelägen uppgift för lärare utifrån skolans 
uppdrag och värdegrund (Skolverket, 2011a). I en aktuell debattartikel från 
Dagens Nyheter den 23 mars 2017 skriver företrädare för Skolverket, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Statens medieråd 
tillsammans om betydelsen av att elever får goda kunskaper i källkritik. De 
menar att skolan behöver vara en motkraft när allt fler nu får information 
filtrerad via sociala medier. De kopplar detta till skolans demokratiuppdrag, 
och menar att medie- och informationskunskap är viktigt för att aktivt kunna 
verka i ett demokratiskt samhälle (Danielsson, Moberg, Sturmark & Wikforss, 
2017). 

Samma resonemang genomsyrar ett helt nummer av Lärarnas tidning, 3/2017. 
Chefredaktören för Lärarnas tidning, Örjan Björklund, skriver att “kunskap, 
vetenskaplighet och källkritik är viktigare än någonsin”. Björklund skriver 
vidare att faktaresistens måste ses som ett lika stort hot mot demokratin som 
antibiotikaresistens är det mot vår hälsa (Björklund, 3/2017). 

I det här sammanhanget är barn och unga en grupp som behöver stärka sin 
motståndskraft och egna analytiska förmåga att sortera, värdera och hantera 
all den information som omger dem. Det är kanske därför ingen slump att 
tidningen Bamse i sitt februarinummer 2017 uppmärksammar källkritik och 
ryktesspridning (Bamse, 2017). 

Problemställning 
I detta examensarbete vill jag belysa hur lärare ser på utmaningen att lära ut 
ett kritiskt tänkande och kunskap i källkritik till en generation elever som 
sannolikt exponeras för mer information, åsikter och budskap än någon annan 
tidigare generation. Jag är primärt intresserad av vilken betydelse lärare anser 
att kritiskt tänkande och källkritik har, samt hur de uppfattar skolans och sin 
egen roll i detta sammanhang.  
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Bakgrund 
Redan innan Internet fanns skäl att reflektera över begrepp som sanning och 
kritiskt tänkande. De gamla grekerna diskuterade samma frågeställning som 
vi gör idag. För Aristoteles var det kritiska tänkandet en viktig egenskap hos 
människan. Han menade att för att en människa överhuvudtaget skulle bli en 
dygdig individ krävdes undervisning i att tänka kritiskt (Stenbock-Hult, 
2004).  

Den grekiska filosofen Platon värderade sanningen mycket högt och var 
därför starkt kritisk till retoriken, som han såg som “en konst i lurendrejeri” 
och som enligt honom tog fokus från själva sanningen. Han menade att om 
man med retorik fick andra att lyssna skulle lyssnarna tro att det som sas var 
sant, oavsett om så var fallet eller inte (Sigrell, 2008).  

För att nå fram i dagens mediabrus måste avsändaren använda sig av väl 
genomarbetade metoder, och vi kan se retoriska mönster inte bara i tal, utan i 
bilder, reklam, information och propaganda. Utmaningen blir att vi som 
mottagare lätt tror att det som framträder som sant också är sant, enbart för att 
någon lyckats övertyga oss om det (Sigrell, 2008).  

Tidigare forskning 
I detta avsnitt introduceras den forskning, kopplad till utbildning och 
kunskapsutveckling rörande kritiskt tänkande och källkritik, som fortsatt 
refereras till i denna studie. Det ska dock nämnas att forskningen kring 
kritiskt tänkande är begränsad (Larsson, 2013).  

Simon Hjorts licentiatavhandling “Kritiskt tänkande i klassrummet” redovisar 
resultatet av en studie inspirerad av den etnografiska traditionen. I en 
etnografisk studie försöker forskaren närma sig andras perspektiv på tillvaron 
eller betrakta tillvaron utifrån andras utkikspunkter. Observationen har därför 
en stor betydelse för etnografin (Lalander, 2015).  

Syftet med Hjorts studie är att beskriva och analysera undervisning i 
samhällskunskap och filosofi i gymnasiet med fokus på kritiskt tänkande. 
Hjort följde två lärare under en period och intervjuade även dessa lärare 
kontinuerligt. Den ena läraren undervisade i filosofi, den andra i 
samhällskunskap. I samhällskunskapsgruppen framkom att det kritiska 
tänkandet manifesteras bäst när eleverna var engagerade, samt i mindre 
grupper där eleverna kände sig trygga (Hjort, 2014). I filosofigruppen 
påvisades däremot motsatsen, det vill säga att om engagemanget eller åsikten 
för ett ämne är starkt, förmår inte eleverna att analysera ämnet och vara med i 
diskussionen (Hjort, 2014). Även gruppdynamiken har haft betydelse för att 
manifestera ett kritiskt tänkande. Hjort drar slutsatsen att känslor, relationer 
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mellan människor och makt tycks vara nära knutet till att visa ett kritiskt 
tänkande (Hjort, 2014).  

Hjorts studie visar vidare på tre stycken utmaningar när det gäller stöd för 
lärande och utveckling av ett kritiskt tänkande. Utmaningarna är att 1) skapa 
förutsättningar för kritiskt tänkande, 2) utveckla självständighet i tänkandet 
samt att 3) utmana elevernas uppfattningar (Hjort, 2014). Sammanfattningsvis 
visar studien att lärarna anser att undersökandet ska ersätta tyckande och att 
kritiskt tänkande inbegriper en granskning av tro och vetande (Hjort, 2014).  

Kristoffer Larsson har intresserat sig för det manifesterade kritiska tänkandet i 
sin doktorsavhandling “Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. 
En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i 
samhällskunskap hos elever i årskurs 9”. Studien som genomfördes 2013, har 
ett fenomenografiskt perspektiv. Larsson har studerat hur det kritiska 
tänkandet manifesteras hos elever i slutet av årskurs 9, det vill säga hur deras 
kritiska tänkande kommer till uttryck i samhällskunskapen (Larsson, 2013). 
Larsson betonar samhällskunskapsämnets möjligheter att utveckla kritiskt 
tänkande medborgare, samtidigt som hans studie visar på att en individs 
förmåga till kritiskt tänkande beror på hur individen erfar det specifika 
fenomen som kräver ett kritiskt tänkande. De bästa möjligheterna att 
förbereda medborgarna i ett aktivt deltagande i demokratin är genom träning 
i kritiskt tänkande i grundskolan (Larsson, 2013).  

Anna-Karin Wyndhamn har i sin doktorsavhandling “Tänka fritt, tänka rätt” 
från 2013 genomfört en etnografisk fältstudie på tre gymnasieskolor. Syftet var 
att studera överföring av läroplanens värdegrund i relation till utveckling av 
kritiskt tänkande. Hennes studie visar att skolan och läroplanen använder 
värdegrunden som ett redskap för att forma elevernas beteende. Att 
reflektera, värdera och skapa sina egna uppfattningar får relativt litet 
utrymme i undervisningen. Skolans elever uppmanas visserligen till kritiskt 
tänkande, men detta tänkande riktas utanför skolan, som exempel att 
uppmana elever att vara kritisk mot politik och maktsammanhang i världen 
utanför skolan (Wyndhamn, 2013). Wyndham menar att relationen mellan 
värdeöverföring och utveckling av elevers kritiska tänkande kan skapa 
spänningar i skolan och undervisningssituationen. Ett exempel skulle kunna 
vara om skolans värdegrund eller undervisningsinnehåll skiljer sig från 
elevernas eller deras föräldrars (Wyndhamn, 2013). 

Helen Hasslöf och Claes Malmberg genomförde under 2014 en undersökning 
där 20 lärare kom till tal i gruppdiskussioner rörande hållbar utveckling, 
“Critical thinking as room for subjectification in Education for Sustainable 
Development”. Hasslöfs och Malmbergs resultat visar på utmaningen med 
värderingsdriven utbildning då den kan komma att uppfattas som 
indoktrinering (Hasslöf & Malmberg, 2014). Lärarna ser kunskap 



8 
 

(kvalifikationer) som en förutsättningar för att hantera diskussioner om 
hållbarhet (Hasslöf & Malmberg, 2014). När det gäller socialisering beskrivs 
kritiskt tänkande som en kompetens hos eleverna, som i sin tur innebär att de 
kan skilja hållbara beteenden från ohållbara, medan subjektifiering handlar 
om utrymmet för eleven att utveckla medvetenhet om sin egen roll. Resultaten 
visar att kritiskt tänkande är viktigt för lärarna, men att det finns en 
motsättning mellan att elever förses med kunskaper för att föra fram 
argument samtidigt som de ska ”tänka själva” och tränas i att ifrågasätta det 
invanda och etablerade (Hasslöf & Malmberg, 2014).  

Centrala begrepp  
Kritiskt tänkande och källkritik är två skilda begrepp, det vill säga inte 
synonyma, men ändå starkt relaterade till varandra. Kritiskt tänkande är 
svårt att definiera med precision. Stenbock-Hult (2004) beskriver en kritisk 
person som en som kan lägga sina känslor åt sidan, skilja mellan fakta och 
ideal, samt mellan vad som är relevant och irrelevant. Det är en person 
reflektivt granskar vad som ligger bakom de egna känslorna. Källkritik är en 
metod som innebär en systematisk granskning av källor i syfte att bedöma 
deras trovärdighet och avsikter (Alexandersson, 2016). Det kritiska tänkandet 
kan alltså ses som en förmåga eller ett förhållningssätt som behöver tillämpas 
under en lång tid (Hultén, Hultman & Eriksson, 2011), medan källkritik är en 
metod för att granska olika källors trovärdighet (Alexandersson, 2016).  

Kritiskt tänkande - ett förhållningssätt 
Långström & Virta (2016), menar att begreppet kritiskt tänkande är svårt att 
precisera, men är en viktig egenskap hos människor. Enligt författarna lär vi 
oss att ”kolla hur starka olika argument är”, ”skilja mellan fakta, som kan 
bevisas och värderingar och åsikter” och ”skilja mellan relevant och irrelevant 
information”, genom att ställa kritiska frågor till den information vi möter 
(Långström & Virta, 2016). 

Ordet “kritisk” tolkas ofta som negativt, som att man letar efter brister. 
Tillsammans med “tänkande” är ordet “kritiskt” neutralt. Man kan, genom 
sitt kritiska tänkande, finna både förtjänster och brister (Hultén, Hultman & 
Eriksson, 2011).  

Långström & Virta (2016) menar att tänkande är en kognitiv färdighet som 
handlar om hur vi tar emot information, kommer ihåg den och använder den. 
I slutet av 1980-talet definierades en “kritiskt tänkande individ” av American 
Philosophical Association, som: ”the ideal critical thinker is habitually 
inquisitive, well-informed, trustful of reason, open-minded, flexible, fair-
minded in evaluation […]” (Larsson, 2013:34). 
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Hjort beskriver kritiskt tänkande som ett paraplybegrepp över flera olika 
färdigheter hos den kritiskt tänkande individen. Till dess färdigheter hör att 
kunna analysera, dra slutsatser, bedöma trovärdighet, reflektera, utvärdera 
och ställa relevanta frågor (Hjort, 2014).  

Att fråga och ifrågasätta är två huvudprocesser i det kritiska tänkandet. 
Nyfikenheten är drivkraften att ställa frågor i syfte att finna nya fakta och 
samband. Ifrågasätta gör man för att pröva giltighet och hållbarhet, för att få 
bevis (Hultén, Hultman & Eriksson, 2011). 

Enligt Diane F. Halpern finns det sex attityder som är av betydelse för kritiska 
tänkare. Dessa sex är: viljan att planera, att ha ett flexibelt och öppet sinne, 
uthållighet, en vilja att rätta sig själv, erkänna misstag och ändra uppfattning 
när bevisen förändras, att vara medveten om sina egna tankar och att vara 
disponerad att söka konsensus (Halpern, 1989). 

Den kritiska tänkaren utgår ofta från ett missnöje. Om man kan förstå sin 
omvärld kan man också förändra den. Det handlar om en frustration i 
kombination med viljan att förstå sin omvärld (Brodin, 2007). Kritiskt 
tänkande förekommer då man märker att världen inte fungerar som man 
tidigare trott (Hjort, 2014).  

Bettina Stenbock-Hult refererar till Popper, som menar att vi måste vara 
kritiskt tänkande även när vi tror att allt stämmer. Enligt Popper behöver vi 
vara kritiskt tänkande i alla situationer (Stenbock-Hult, 2004). Det har dock 
visat sig svårare att vara kritisk när man känner sig provocerad, det vill säga i 
situationer där ens uppfattningar eller upplevt säkra källor ifrågasätts och 
utmanas (Hjort, 2014) 

Källkritik - en metod 
Med dagens intensiva mediaflöde möts mängder av information från olika 
källor, där utmaningen för mottagaren är att ta ställning till informationens 
sanningshalt. Som mottagare behöver man då fråga sig: Av vem och varför.  

Med källkritik avses därmed att metodiskt granska en källas trovärdighet, där 
källan kan vara skriftlig i form av brev, tidning, protokoll etc. Källan kan även 
vara muntlig, som till exempel intervjusvar, presskonferenser eller offentliga 
tal. Källan kan dessutom också vara materiell; fingeravtryck, fotspår, 
byggnader etc. (Alexandersson, 2016; Långström & Virta, 2016; Thurén, 2005).  

Källkritiken har sina rötter i historievetenskapen och de källkritiska 
problemen är särskilt viktiga för forskare inom humaniora och 
samhällsvetenskap, men är angelägen för alla människor, då vi alla sätts i 
situationer där vi måste avgöra vad som är sant eller falskt (Thurén, 2005). 
Långström & Virta (2016), menar att det idag är viktigare än någonsin att vara 
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källkritisk, på grund av att vi möter många fler budskap idag från många fler 
olika källor än vi gjorde förr. 

Källor värderas i en hierarkisk ordning inom källkritiken, från primär till 
sekundär och slutligen tredjepartskälla. En primärkälla är den första 
publiceringen av ett resultat. Man får dock inte glömma att även primärkällor 
behöver granskas och att man bör förhålla sig kritisk till dem. En sekundärkälla 
återger något som den ursprungliga källan förmedlat, medan en 
tredjepartskälla återger det som en sekundärkälla har meddelat 
(Alexandersson, 2016). Långström & Virta relaterar begreppet primärkälla till 
tidsaspekten, och menar att en primärkälla är skapad i den tid den skildrar, 
medan en sekundärkälla är skriven vid ett senare tillfälle (Långström & Virta, 
2016). 
 

En källkritisk analys omfattar fyra kriterier: 
• Den första är äkthet. Det innebär att källan ska vara det den utger sig 

för att vara.  
• Den andra är tidssamband. Det finns större skäl att tvivla på källan, ju 

längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om 
denna händelse.  

• Källan ska vara oberoende. Den ska inte vara en avskrift eller ett referat 
av en annan källa, det vill säga den ska kunna “stå för sig själv”.  

• Det sista kriteriet är tendensfrihet. Med det menas att man inte ska ha 
anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten 
grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra 
intressen att förvränga verklighetsbilden (Långström & Virta 2016; 
Thurén, 2005). 

 
Sammanfattningsvis är källkritik en samling metodregler för att ta reda på 
vad som är sant eller sannolikt (Thurén 2005).  

Morgondagens medborgare och demokratin 
Morgondagens medborgare föds in i en digitaliserad värld. 
Internetanvändningen i Sverige har fördubblats från 2010 till 2016, från 28 till 
58 procent (Ryd & Turell, 2017), och 92 procent av Sveriges befolkning har en 
dator i hemmet (Davidsson & Findahl, 2016). I genomsnitt finns 2,07 
datorer och 1,13 surfplattor i varje svenskt hem. Av tvååringarna 2016 är det 
hela 72 procent som använder Internet, 32 procent gör det till och med varje 
dag. En tredjedel av barnen skapar dessutom redan vid två års ålder eget 
innehåll på Internet (Davidsson & Findahl, 2016).  

Många anser att medierevolutionen med ökad tillgänglighet och transparens 
har stor betydelse för en utvecklad demokrati, men samtidigt ökar också 
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andelen människor som väljer bort faktabaserade nyheter. Trots att vi lägger 
allt mer tid på Internet, finns en växande skara, så kallade, nyhetsundvikare. 
De väljer sociala medier men undviker dagspress. Bland unga människor läser 
mer än 50 % aldrig en tidning (Lenas, 2014). 
 

“En medveten och aktivt ifrågasättande medborgare  
utgör grunden i en levande demokrati.”  

(Viralgranskaren & Nätsmarta) 

Stenbock-Hult (2004) refererar till Siegel och Puolimaika som menar att det 
krävs ett kritiskt tänkande för en fungerande demokrati. Eftersom ett kritiskt 
tänkande inte utvecklas spontant, behövs utbildning.  

Skolans roll  
En del av skolans grundläggande uppdrag, enligt läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, är att: 

”... överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 
förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer 
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 
behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ.” (Skolverket, 2011a:9). 
 
Skolan ska arbeta för att eleverna blir aktiva mottagare av det ständiga 
informationsflödet som de dagligen omges av. Att värdera källor innebär både 
att bedöma källornas relevans och att granska trovärdigheten i källorna, vilket 
innebär att elever ska kunna skilja fakta från värderingar, samt kunna “ställa 
enkla frågor om informationens avsändare, budskap och syfte” (Skolverket, 
2011b:8).  

Samhällskunskapsämnet och demokratin 
Kritiskt tänkande förekommer som ett övergripande mål i läroplanen. Eleven 
“kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 
ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden” (Skolverket, 
2011a:13). Källkritik finns som kunskapskrav i årskurs 1-6 både i samtliga 
naturorienterande- och samhällsorienterande ämnen, samt i ämnet svenska 
(Skolverket, 2011a).  

Samhällskunskapen är det ämne i grundskolan som tydligast knyter an till det 
demokratiska samhällets förutsättningar, där medborgarnas förmåga till 
kritiskt tänkande är avgörande för demokratins fortlevnad (Larsson, 2013). Ett 
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syfte med undervisningen i samhällskunskap är “hur man söker och värderar 
information från olika källor”. Ett annat är “ hur man kritiskt granskar 
samhällsfrågor och samhällsstrukturer” (Skolverket, 2011a:199).  

Långström & Virta (2016) menar att källkritik och att ha ett kritiskt 
förhållningssätt inte bara är en uppgift för samhällskunskapsämnet. De menar 
att det är en fostransfråga för alla skolans ämnen. Undervisningen kan, enligt 
författarna, i bästa fall kan fungera som en sorts vaccin mot oönskad och 
omedveten påverkan (Långström & Virta, 2016).  

Kritisk granskning innebär inte att en person framför negativa åsikter, utan att 
hen undersöker saker från olika perspektiv (Skolverket, 2011b). Skolan 
behöver lära eleverna frågvishet, som att ställa frågor om varifrån 
informationen kommer, vilket syfte en aktör kan ha med sin framställning och 
hur man skiljer värderingar från fakta (Skolverket, 2011b).  

Vid sidan om de traditionella politiska institutionerna är medborgarnas 
intresse, kunskaper och engagemang avgörande i en demokrati. I en definition 
av medborgarkompetens ingår kritiskt tänkande som en egenskap som krävs 
av medborgare för att aktivt kunna delta i samhället. De övriga tre 
egenskaperna är perspektivtagande, reflexivitet/reflektion och självständighet 
(Jonasson Ring, 2015). Elever behöver, enligt Jonasson Ring, kunskap om 
samhället men även utrymme för att öva på förmågan att reflektera och 
analysera. På så sätt kan eleverna omvandla tänkande till politiskt 
engagemang och deltagande. Eftersom dagens samhälle ständigt förändras 
måste varje individ ha en förmåga till självständigt tänkande (Jonasson Ring, 
2015). 

Målet med skolans demokratiuppdrag är, enligt Skolinspektionen, att främja 
demokratin och motverka odemokratiska uttryck (2012). En 
kvalitetsgranskning av Skolinspektionen (2012) visade att skolor, istället för 
att integrera medborgarfostran i kunskapsuppdraget, separerar på 
kunskapsutveckling, förmedling av värdegrund och uppdraget att fostra 
kommande generations medborgare. Inspektionen menar därför att elever 
behöver, i högre grad, ges utrymme att öva abstrakt och kritiskt tänkande. 
Deras resultat visar också att lärarens förmåga att hantera konflikter och de 
resurser elever har med sig hemifrån också har stor betydelse för utvecklingen 
av elevers medborgarkompetens (Skolinspektionen, 2012).  
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Utveckla ett kritiskt tänkande 
Människor fastnar ofta i gamla vanor, och är inte öppna för alternativa 
perspektiv utan nöjer sig med det man redan vet (Stenbock-Hult, 2004). 
Tänkande kan vara en jobbig process som väcker frågor, som i sin tur kan 
möta motstånd, eller blir ifrågasatt. Det kräver därför mod för att våga tänka 
och vara kritiskt tänkande (Stenbock-Hult, 2004).  

Stenbock-Hult (2004) skriver om tre nivåer i utvecklingen till ett kritiskt 
förhållningssätt, sammanställt i en tabell, där nivå ett är första steget i 
utvecklingen. 
 

NIVÅER INNEFATTAR KRÄVER 

Nivå III Dialog, deltagande, gemensamt sökande Mogen empati, rationalitet 

Nivå II Engagemang, ifrågasättande Ämnesspecifik kunskap 

Nivå I Tänka, koncentrera sig, fråga, våga, lyssna Mod 

Tabell 1. Nivåer i utvecklingen av ett kritiskt förhållningssätt (Stenbock-Hult, 2004). 
 
Kognitiva och affektiva områden involverar alla nivåer. Det finns en 
bakgrundslogik hos människor som innefattar värderingar, grundbegrepp och 
antaganden. Denna bakgrundslogik påverkar vårt kritiska tänkande. Att vår 
intelligens ska bli ett verktyg för våra egocentriska emotioner kan förhindras 
av rationell passion (Stenbock-Hult 2004). Det är svårt att vara kritiskt 
tänkande då man känner sig provocerad (Hjort, 2014).  

Lärarna i Hjorts studie anser att det är viktigt att ha kunskap inom ett område. 
Utan god kunskap är det svårt att vara kritisk, eftersom man inte kan ställa 
relevanta frågor eller kritiskt granska något man inte känner till (Hjort, 2014). 
Om man endast ifrågasätter, utan att ha någon kunskap om ämnet, leder det 
inte till ett kritiskt tänkande, utan till att enbart kritisera (Hjort, 2014).  

Utbildning fyller tre funktioner; kvalificering, socialisering och subjektifiering. 
Hasslöf & Malmbergs studie kring kritiskt tänkande vid undervisning i 
hållbar utveckling visar på komplexiteten i undervisningssituationen. Med ett 
faktabaserat, rationellt sätt att se på undervisning förses elever med 
kunskaper som gör att de kan argumentera och skilja tro från vetande. 
Samtidigt uppmanas de att ”tänka själva”. De socialiseras till att ifrågasätta 
det skolan lär ut (Hasslöf & Malmberg, 2014).  

Det är i klassrummet, i dialogerna mellan lärare och elever, och elever emellan 
som det kritiska tänkandet visar sig (Hjort, 2014). Hjort skriver om tre 
strategier för att undervisa de färdigheter eller förmågor som behövs för att 
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kunna vara kritiskt tänkande; den generella strategin, infusionsstrategin samt 
immersionsstrategin (Hjort, 2014). 

Den generella är då man undervisar varje förmåga för sig separerat från ett 
ämnesinnehåll. Eleverna lär sig generella metoder för att känna igen argument 
eller retoriska mönster eller värdera ett påståendes rimlighet. Tanken är att 
kunskapen är generell och ska kunna överföras till andra sammanhang. 
Infusionsstrategin är då man undervisar färdigheterna eller förmågorna i en 
kontext, det vill säga ämnessammanhang, såsom det ser ut i dagens läroplan. 
Undervisningen fokuserar liksom med den generella strategin på generella 
metoder men de konkretiseras och synliggörs i ett relevant sammanhang. I 
den tredje strategin, immersionsstrategin, lärs färdigheterna ut implicit. 
Genom att eleverna uppmanas granska olika idéer och synsätt i en dialog med 
andra. Här handlar det inte om metoder i första hand utan om ett sätt att 
tänka och lära sig förhålla sig till omvärlden (Hjort, 2014). 

Oavsett strategi finns en maktbalans mellan lärare och elev, vilket 
framkommer i Anna-Karin Wyndhamns doktorsavhandling. Hon beskriver 
hur skolans arbete med värdegrunden och att utveckla ett kritiskt tänkande 
som ett led i att forma kommande generations medborgare rymmer en 
motsägelse. Skolan sätter en gräns mellan vad som kan granskas kritiskt, och 
det är företrädesvis det som sker utanför skolan. Lärarnas maktposition 
medverkar till att kamouflera, vad Wyndham kallar, “en disciplinering av 
elevens agerande”. Elever som accepterar lärarens krav och den gällande 
ordningen belönas genom betyg och blir mer lydiga och fogliga än 
självständiga. Beroende på gentemot vad och vem eleven är kritiskt tänkande, 
belönas denne alltså med till exempel betyg (Wyndhamn, 2013). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa dels hur lärare ser på skolans och sin 
egen betydelse för att elever ska utveckla ett kritiskt tänkande och kunskaper i 
källkritik, dels ta del av lärares erfarenheter inom området. 

Frågeställningar 
Följande frågeställningar utgör grunden för denna studie: 

• Hur ser lärare på dels behov och betydelsen av kritiskt tänkande, dels 
den roll som skola och lärare har avseende att lära ut ett kritiskt 
tänkande? 

• Hur ser lärare på dels behov och betydelsen av källkritik, dels den roll 
som skola och lärare har avseende att lära ut metoder för att kritiskt 
värdera budskap från olika källor? 

För att förstå lärarnas resonemang måste studien dessutom ta del av deras 
egna personliga uppfattningar av vad kritiskt tänkande respektive källkritik 
är, tillsammans med deras uppfattning om sin egen betydelse för elevernas 
kunskapsutveckling i detta sammanhang. 

Avgränsningar 
Källkritik och kritiskt tänkande berör allt från medie- och 
kommunikationsvetenskap till psykologiska aspekter hos individer och 
grupper. Det är ett komplext område, och möjligt att både diskutera och tolka 
utifrån många olika perspektiv. Denna studie fokuserar dock på lärarnas egna 
uppfattningar.   
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Metod 
I detta kapitel beskrivs vald metod för datainsamling, hur materialet 
bearbetats och analyserats, samt en kortare metoddiskussion.   

Datainsamling  
Det är forskningsfrågan avgör valet av metoder för datainsamling, vilket 
innebär att det är utifrån problemställningen som studiens upplägg utformas 
(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Där problemställningen, som i den 
här studien, handlar om hur lärare själva ser på utmaningen att lära ut ett 
kritiskt tänkande och källkritik används en kvalitativ metod, det vill säga 
systematiserad kunskap om hur man gestaltar beskaffenheten hos något 
(Starrin & Svensson, 1994).  

Studien är inspirerad av den fenomenografiska traditionen. Ordet 
fenomenografi är ett sammansatt ord från delarna fenomeno, som betyder 
”det som visar sig”, och grafi, som betyder ungefär ”beskriva i ord eller i bild” 
(Starrin & Svensson, 1994).  

I en fenomenografisk studie ligger fokus på hur människor uppfattar och 
tolkar världen och olika begrepp, man utgår från att olika människor har olika 
uppfattningar (Starrin & Svensson, 1994). I analysen uppmärksammas dels 
den innebörd människor tillskriver en företeelse eller objekt, dels olika 
aspekter av företeelsen eller objektet, det vill säga erfarenheter (Starrin & 
Svensson, 1994).  

I denna studie fokuserades på lärarnas uppfattningar och vilken betydelse 
fenomenen kritiskt tänkande och källkritik har.  

Respondenter 
Datainsamlingen i denna undersökning har skett med hjälp av djupintervjuer 
med sex lärare verksamma i två mellanstora städer i mellersta Norrland. 
Respondenterna var sex stycken lärare som undervisar i årskurserna 4-5, 
varav en specialpedagog. Intervjuerna genomfördes under vecka 17 och tog ca 
20-30 minuter vardera. Respondenterna valdes utifrån tidigare etablerad 
kontakt med den skola där de arbetar, och informerades övergripande om 
syftet med intervjun före intervjutillfället. 

De sex intervjuade lärarna har samtliga lång undervisningserfarenhet. Lärarna 
har i genomsnitt varit verksamma i yrket i 26,5 år, där den med kortast 
erfarenhet arbetat i 13 år och den med längst i 36 år. Alla lärarna är behöriga 
för undervisning i årskurs 4-6, varav två för årskurserna 1-7, och en även för 
undervisning för högre årskurser i ämnena religion och historia. Fyra är 
behöriga i alla förekommande ämnen med undantag av slöjd.  
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Intervju 
En kvalitativ forskningsintervju syftar till att få ta del av respondenternas 
uppfattningar i syfte att tolka deras mening. En intervjuplan togs fram med 
utgångspunkt från valda frågeställningar. Se bilaga. Intervjun var 
semistrukturerad med relevanta frågor kopplat till studiens övergripande 
syfte och frågeställning (Kvale, 1997). 

Intervjuplanen bestod av öppna utgångsfrågor, men varje intervju blev unik, 
då respondenten genom sina svar förde intervjun till fördjupande följdfrågor 
(Stake, 1995). Intervjufrågorna testades genom dels mental repetition, dels en 
provintervju med en kollega (Stake, 1995).  

Intervjuerna bandades, efter respondenternas medgivande. Vid varje intervju 
antecknades nyckelord i svaren, dels som stöd under intervjun, dels med 
avseende på den slutliga sammanställningen. Den inspelade versionen är 
dock, enligt Stake, av litet värde, då det oftast inte är speciellt viktigt att få 
exakta ord (Stake, 1995), men inspelningarna användes för en översiktlig 
transkribering samt för att möjliggöra eventuellt behov av att gå tillbaka och 
verifiera eventuella tveksamheter. Inspelningarna raderades därefter. 

Databearbetning  
Databearbetning gjordes i tre steg enligt Rennstam och Wästerfors 
analysmetod (2015) för analys av kvalitativt material. Metoden beskriver tre 
grundläggande arbetssätt:   

1. Första delen Sortera handlar om att skapa en överskådlighet och 
ordning när empirin är stor och brokig, då det är svårt att få en 
överblick (Rennstam & Wästerfors, 2015). Transkriberingen gav en 
ordning och en överblick över intervjuerna och behövde därför inte gå 
in djupare i den delen av analysen.  

2. Efter transkriberingen genomfördes Reduceringen. Det handlar om att 
sålla bort sådant som inte har någon betydelse för forskningen. Här 
gäller det dock att vara försiktig så att man inte förlorar de nyanser 
som kan ha betydelse (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

3. Det sista steget är att Argumentera. Författarna skriver om att man 
måste kunna argumentera för sitt material och inte enbart redovisa det 
(Rennstam & Wästerfors, 2015).  

Svaren sorterades efter studiens övergripande frågeställningar; behov och 
betydelse av kunskap i kritiskt tänkande och källkritik, samt skolans och 
lärarens roll i kunskapsutvecklingen. Under varje rubrik presenteras de 
uppfattningskategorier som framträder i resultaten. 



18 
 

Etiska överväganden 
Studien har bedrivits i enlighet med forskningsetiska reglerna avseende 
informerat samtycke, anonymitet, konfidentialitet och sekretess (Kvale, 1997; 
Vetenskapsrådet, 2011).  

• Informerat samtycke: Att intervjua är ett moraliskt åtagande och man 
sätter den intervjuade i en särskilt och ibland utsatt situation (Kvale, 
1997). Respondenterna informerades om studien och deras tillåtelse 
efterfrågades, så kallat informerat samtycke.  

• Anonymitet: Respondenterna fick vetskap om hur det insamlade 
materialet skulle hanteras och att deras anonymitet garanterades. De 
fick veta att intervjuerna bandades men att ljudinspelningarna 
raderades direkt efter transkribering och inga uppgifter kan spåras 
tillbaka till respektive respondent.  

• Konfidentialitet och sekretess: Under både arbetsprocessen och i den 
slutliga dokumentationen har det varit viktigt att säkra 
respondenternas konfidentialitet. Respondenterna avidentifierades i 
rapporten (Kvale, 1997; Vetenskapsrådet, 2011). 

Metoddiskussion 
Metodval ska fattas på en reflekterande och medveten nivå, och här valdes 
kvalitativ intervju utifrån fördelar som öppenhet och flexibilitet (Kvale, 1997). 
Riskerna med kvalitativa intervjuer, och som i det här fallet öppna frågor, är 
dock svårigheten att bearbeta och tolka svaren. Det finns en risk dels i själva 
intervjusituationen att intervjuaren omedvetet påverkar respondenternas svar 
genom att förstärka vissa svar, dels vid bearbetning och analys, då 
intervjuaren kan råka tolka svaren utifrån sitt eget perspektiv, det vill säga 
bekräftar sina egna förväntningar. Det innebär sammantaget en risk för 
bristande objektivitet (Kvale, 1997).   

Validiteten refererar till om de slutsatser som dras från en undersökning 
hänger ihop. Eftersom validitet avser studiens giltighet, det vill säga att man 
mäter det man avser att mäta, är validiteten beroende av logiken mellan teori, 
forskningsfråga och de valda intervjufrågorna (Bryman, 2013; Kvale, 1997). 
Validiteten är beroende av vad de intervjuade upplever sig svara på och 
kvaliteten i själva intervjusituationen, samt hur resultatet hanteras efter 
genomförd intervju, till exempel vid transkriberingen av tal till skrift (Kvale, 
1997). I den här studien bedöms validiteten vara god. Studien har svarat på 
den problemställning som den avsåg att besvara. 

Reliabiliteten avser studiens tillförlitlighet och svarens konsistens, det vill säga 
om samma svar skulle ges vid upprepade mätningar eller påverkas av 
slumpmässiga faktorer (Bryman, 2013; Kvale, 1997). I en djupintervju med 
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öppna frågor upprepas inte exakt samma svar vid olika mätningar, vilket gör 
det svårt att uttala sig om reliabiliteten. Dock är reliabiliteten i grunden god, 
men eftersom intervjun i sig gav respondenterna anledning och tillfälle till 
reflektion kan en upprepad mätning innebära djupare analyser från 
respondenternas sida.  
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Resultat och analys 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis respondenternas subjektiva tolkningar 
av begreppen kritiskt tänkande och källkritik. Därefter redovisas resultatet 
från de genomförda intervjuerna under rubriker motsvarande studiens 
frågeställningar; behov och betydelse av kunskap i kritiskt tänkande och 
källkritik, samt skolans och lärarens roll kopplat till utveckling av denna 
kunskap.    

Tolkning av kritiskt tänkande och källkritik 
Begreppen kritiskt tänkande och källkritik är centrala i denna studie, och för 
att få en tolkningsram för lärarnas svar på efterföljande frågor är deras 
tolkningar av dessa begrepp centrala. I stora drag är svaren på de frågorna om 
kritiskt tänkande respektive källkritik samstämmiga och visar att de båda 
begreppen är svåra att särskilja. Sammanfattningsvis tycks det finnas en 
uppfattning om att kritiskt tänkande är övergripande källkritik, att källkritik 
mer precist lägger tyngd på källan samt att kritiskt tänkande lägger tyngd på 
tänkandet. 

På frågan Vad källkritik är för dig svarar lärarna som exempel: 
 
Man måste alltid vara vaksam på var information kommer ifrån 
 
Man kan inte bara säga att det är si och så om inte man kan förklara vart man läst det. 
 
De måste kritiskt granska information. Det är inte sant bara för att mamma och pappa 
sagt något 
 
Grunden är att kolla källan - vem har sagt det? 
 
Att man kollar vart källorna kommer ifrån, bedöma trovärdighet och sanningshalt. 
 
De måste lära sig ifrågasätter så kallade sanningar. Var kommer källan ifrån? Tänka 
vad finns det för grund till det?  
 
På frågan Vad kritiskt tänkande är för dig svarar lärarna: 
 
De måste kunna dra egna slutsatser, inte tro på allt, vara lite skeptiska. 
 
Att vara ifrågasättande. Det handlar om mognad, reflektion. Man kan se 
socioekonomiska skillnader. 
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Att länka efter. Vad läser jag, vad hör jag? De olika socioekonomiska skillnaderna syns 
i klassrummet när det kommer till elevers förmåga att tänka kritiskt. 
 
Att kunna ifrågasätta information, åsikter och fakta, och inte bara ta för givet. Kan ju 
vara någons åsikt.  
 
Fundera vart informationen kommer ifrån och vad man grundar den på. Kritisk 
tänkande ligger inte så långt från källkritik. 
 
Behöver inte vara ifrågasättande. Tänka efter, låter det här logiskt, kan det verkligen 
stämma. Fråga sig och andra, ställa följdfrågor. 
 
Att man sätter i något sammanhang. Inte sväljer allt. Det är ju ett enormt 
informationsflöde idag.  
 
Att kunna tänka i flera perspektiv. Kanske är sant för någon, helt olika åsikter kan 
vara sant för båda. Kritiskt tänkande är en högre nivå än källkritik. 
 
Att alltid vara vaksam på var man fått information, vem står bakom informationen? 
Att ha ett vakande öga hela tiden, och det gäller allt man läser. Det är mycket kring 
nätet. 
 
Alla lärarna betonar vikten av att ta reda på vem som står bakom en viss 
information, det vill säga att eleverna måste ta reda på var källorna kommer 
ifrån och reflektera över källans trovärdighet för att värdera sanningshalten. 
Det exemplifieras med att:  
 
Det är inte sant för att mamma eller pappa har sagt det.  
 
Man måste tänka till. 
 
Lärarna ser generellt sett kritiskt tänkande som mer tidskrävande och svårare 
än metoder i källkritik. Det kritiska tänkandet är ett förhållningssätt och något 
som grundläggs tidigt. Tillfällen till diskussion och resonemang ger 
möjligheter att utveckla detta förhållningssätt. 
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Behov och betydelse av kunskaper i kritiskt tänkande och källkritik 
Respondenternas uppfattningar om varför elever behöver kunskaper i kritiskt 
tänkande och källkritik kan sammanställas som tillhörande tre olika 
kategorier. Det vill säga att behovsbilden påverkas av kvantitet, kvalitet och 
tid relaterat till den information eleverna exponeras för.   

Samtliga respondenter menar att behovet av kunskaper i källkritik respektive 
kritiskt tänkande har ökat. Det ökade behovet av kunskap relaterar i sin tur 
till: 

• att dagens medborgare möter ökad informationsmängd 
• att det är allt svårare att avgöra trovärdigheten hos olika källor 
• att behovet nu jämfört med tidigare är större, och kan antas öka 

 
Behov och betydelse av kunskaper i kritiskt 
tänkande och källkritik 

Kvantitet:  
Möts av ökande informationsmängd 

Kvalitet:  
Allt fler osäkra källor 

Tidsaspekt:  
Ökad behov nu och i framtiden 

Sanning:  
Skilja fakta från osanning och värdering 

Samhällsfostran: 
Demokrati, socialisering, överföring av 
värdegrund 

Perspektiv:  
Förstå andras synvinkel 

 

Kvantitet 
Den stora och ökande mängden information tas upp av samtliga 
respondenterna som en motivator för betydelsen av att tillägna sig ett kritiskt 
tänkande och kunskap om källkritik.  

Två lärare talar också om det stora nyhetsflödet som “tröttar ut” och gör att 
elever inte orkar. En försvårande omständighet är den snabbhet med vilken 
information sprids, och att många bara nås av rubriker. Man orkar inte se efter 
vad som står, utan informationen fladdrar förbi utan eftertanke. Bilder tar 
över från text, och det finns fortfarande kvar en föreställning om bilder som 
sanna.  

Det stora utbudet gör att man kan ta den information som jag får som en typ av 
sanning om man endast rör sig på sociala medier. Man får inte sin bild eller åsikt 
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prövad, man är inte så intresserad av att höra något nytt som kommit som skulle 
kunna ändra min syn. Många orkar inte. 

Den stora informationsmängden innebär också att människor medvetet kan 
välja källor som bekräftar den egna åsikten. 

Kvalitet 
Alla lärare refererar till Internet och ökad användning av sociala medier som 
motiv för att mer kunskap kring källkritik behövs. Lärarna oroar sig för elever 
som aldrig läser en dagstidning eller utsätter sig för att få sin åsikt ifrågasatt 
och prövad.  

På frågan om vilken betydelse källkritik har, svarar lärarna enligt nedan: 

Bra att vara kritisk, särskilt nu i cyberrymden.  
 
Enormt stor betydelse. Betydelsen har ökat i och med sociala medier och att 
internetanvändningen ökat. Det borde kanske vara ett eget ämne. 
 
Stor betydelse. Speciellt i det samhälle vi lever i nu, ute på nätet. Det borde få större 
plats i skolan, kanske till och med bli ett eget ämne. 
 
Stora dagstidningar och SVT känns pålitliga då de är källkritiska. 
 
Jag väljer läromedel för de är skrivna av kloka människor (refererar till tryckta 
läroböcker) 
 
Lärarna ser stora risker när elever enbart rör sig på sociala medier eller bland 
källor som bekräftar de åsikter och värderingar man redan har, det vill säga 
de tar enbart del av information och nyheter som är “utvalda” för att passa 
den egna individen. Samtidigt visar lärarna själva att de har större tillit till 
vissa källor – exemplifierat ovan med SVT och läromedel – och att behovet av 
att vara källkritiskt gentemot dessa är mindre. 

 

Tidsaspekt 
Förr fanns inte möjligheten att söka lika fritt som idag, eftersom informationen 
kom via böcker, tv-kanaler och tidningar. Tryckta källor hade också en annan 
varaktighet medan informationen på Internet är mer flyktig. I flera av lärarnas 
svar finns ordet “nu” som jämförelse mot tidigare. Det samlade intrycket är att 
respondenterna uppfattar såväl behovet som betydelsen, av kunskaper i att 
tänka kritiskt och granska sina källor, har ökat. 
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Stor betydelse nu, man litade mer på vad som skrivits förr. Nu med Trump och massa 
faktaresistens, ryssar som sprider lögner på nätet. 
 
Flera av lärarna ser en utmaning med att själva hänga med i nutiden, som att 
själv känna till alla sociala medier. Man måste vara van att använda nätet och 
ha digital kunskap för att lättare kunna starta upp arbeten som har med 
källkritik och kritiskt tänkande att göra. Utvecklingen pågår hela tiden och 
man måste själv vara insatt i var eleverna rör sig i cyberrymden.  
 
Det blir viktigare och viktigare med källkritik. Enda nyheterna du får är via Facebook. 
Det ligger ingen analys bakom det. 
 
En lärare poängterar att det visserligen fanns anledning att ifrågasätta då 
också, men då användes ordet “kritisk” istället för källkritisk.  

En lärare menar att hon ser skillnad hos elever idag jämfört med när hon 
började jobba. Barn har blivit bättre på att sålla i informationsflödet och tar 
inte för givet att allt är sant. Dagens elever har, enligt läraren, mer kunskaper 
idag och kan och vågar vara mer kritiska. Det blir visserligen svårare för 
läraren, men är samtidigt utvecklande.  

Respondenternas uppfattningar om betydelsen av kunskap i kritiskt tänkande 
och källkritik är en naturlig förlängning av frågorna om behov. Svaren kan 
problematiseras utifrån vad kunskapen ska uppnå för effekter. Lärarna vill, i 
olika grad och med olika tyngd, att kunskaperna ska göra det möjligt för 
elever att skilja sanning från osanning, att kunskapen ska göra dem till goda 
samhällsmedborgare som värnar demokratin, samt att de ska utveckla sin 
förmåga och förståelse för att det finns olika perspektiv och sätt att se på 
tillvaron.  

Sanning 

I dialogerna om betydelsen av källkritik och kritiskt tänkande framkommer en 
uppfattning om fakta som sanning. Detta i kontrast till osanningar eller 
värderingar.  
 
Fakta måste vara fakta. Man måste veta vad man säger när man står i skolan och 
undervisar. Vuxna som är mer allmänbildade kan ju fråga sig om det kan vara sant, 
men barnen kanske inte kan… ja, kanske inte vissa vuxna heller. 
 
Naturkunskap är fakta. Vetenskapsbaserat.  
 
I skolan ska de aldrig behöva fundera på det läraren säger. Det är vår skyldighet att se 
till att det vi säger är sant. Det har större betydelse ju äldre de blir. När de börjar läsa 
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själva, blir det mer på allvar. Beskriva problemen. Vuxenvärlden måste stå för den 
tidiga, förtroende för det vuxna säger är sant. 
 
Elever måste kunna lita på att det läraren säger är sant. 
 
Konstigt att man ser naturvetenskapen som en tro i USA. Naturvetenskap ska vara 
baserad på fakta. 
 
Det man hittar via sociala medier blir deras [elevernas] sanning. De måste veta att de 
är avsändare till sin åsikt. 
 
Samhällsfostran 
Samtliga lärare är eniga rörande betydelsen av kritiskt tänkande och källkritik, 
men lägger tyngdpunkten något olika. För två lärare är det kritiska tänkandet 
kopplat till demokratin. De menar att det är viktigt att alla får denna kunskap. 
Grundläggande kunskaper behövs för att inte bli “hur lurad som 
helst”.  Andra kopplar kritiskt tänkande till individen, som inte ska bli så 
lättpåverkad utan kunna stå kvar vid sina grundläggande värderingar. 

Arbetet med källkritik och kritiskt tänkande antas ge följande effekter:  
 
Man blir självständig.  
De kan känna sig trygga med vad de själva står för, inte låta sig påverkas. Stå kvar vid 
sina grundläggande värderingar. Vad är viktigt? 
 
Det har betydelse för att man inte ska gå på massa saker och bli lurad. Att man innan 
tänker efter. 
 
När man har mer fakta är det inte lika mycket känslor som styr 
 
En lärare uttrycker tydligt: 
 
Det är en demokratiuppgift. Om man inte lär sig så kan man bli lurad hur som helst. 
Man måste ta reda på saker. 
 
Lärarna ger exempel på sammanhang där källkritik är betydelsefullt och de 
nämner politiska val och jämförelser mellan religioner. De vill inte att deras 
elever ska bli lurade. Ytterligare ett exempel är medicinska sammanhang, där 
felaktig information kan få stora konsekvenser. Exempel på sammanhang: 
 
Vid valrörelser, där politiker kan fara med osanningar. 
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Vid användning av Facebook eller andra sociala medier, och när man tittar på teve.  
I samtal med andra människor. 
 
Betydelse för att man inte ska gå på massa saker och bli lurad. Att man innan tänker 
efter.  
 

Perspektiv 
Resultatet visar på hur olika lärare har olika perspektiv när det handlar om 
kritiskt tänkande och källkritik; från det stora samhällsuppdraget och 
demokratin till det nära och vardagliga där det handlar om att lyssna in 
varandras olika synvinklar och hantera rykten. 

Det [källkritik] kommer in när man pratar illa om andra personer. Kan ha åsikter, 
man kan lyssna, men måste sålla i det. Det kan vara i en kontext som något hänt. 

En lärare kopplar det kritiska tänkandet till hur man bemöter andra, utifrån 
att man inte bara håller fast vid egna åsikter utan kan och vill förstå andra 
personer trots olikheter. Man ska inte känna sig provocerad av att andra 
tycker olika.  

En lärare kopplar det kritiska tänkandet tillbaka till sig själv, som ett mått av 
självkritik, som till exempel att inte själv bli provocerad då man möts av ett 
kritiskt tänkande och förhållningssätt från elever eller kollegor. Dessutom att 
inte själv relatera till sin egen skolgång eller själv gå på känslor när man tar 
del av information eller blir ifrågasatt i något sammanhang. Det kritiska 
tänkandet och ifrågasättandet har stor betydelse, men har inte, enligt lärarna, 
ett egenvärde i sig. Då blir det mer absurt än konstruktivt och utvecklande.  

Ifrågasättandet får inte bli absurt då tappar det sin betydelse, man når inte varandra 
då.  

En lärare tar upp perspektivet när eleven själv är avsändare av en åsikt, det 
vill säga hon begränsar inte resonemanget till elever enbart som mottagare av 
information. En annan lägger vikt vid nyhetshantering, press- och åsiktsfrihet. 
Samma lärare sätter det kritiska tänkandet i ett socialt sammanhang och lyfter 
problematiken med att det är lätt att hänga på andra utan att tänka efter, det 
vill säga grupptrycket, som är starkt i åldersgruppen. Även om man själv blir 
ifrågasatt men inte själv vågar ifrågasätta och hur det kan påverka. En annan 
lärare är inne på samma spår, och menar att det är viktigt att respektera 
andras åsikter och kunna lyssna, men att man inte behöver tycka lika.  
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Skolans och lärarens roll 
När det kommer till skolans och lärarens roll rör sig respondenternas svar 
kring frågan om vem som har ansvaret för elevernas utveckling mot ett 
kritiskt tänkande och hur olika socioekonomiska faktorer påverkar 
förutsättningarna. I sina exempel på hur och i vilka sammanhang de arbetar 
med källkritik och det kritiska tänkande, framkommer både mot vilka källor 
(riktning) och hur undervisningen bedrivs mer konkret (didaktik och 
progress).  
 

Skolans och lärarens roll i kunskapsbildningen Vems ansvar:  
Skolans ansvar 
Föräldrars ansvar 
Delat ansvar 

Socioekonomiska faktorer 

Riktning 
Mot vem riktas det kritiska tänkandet 

Didaktik och progress 

 

Vems ansvar 
På frågan om ansvar menar alla lärare att ansvaret ligger tungt på skolan, men 
att hemmet inte helt kan fråntas sitt ansvar. De menar att alla vuxna inte själva 
har förmågan och kunskapen att tänka kritiskt eller närma sig information 
med källkritiska metoder och därför har skolan huvudansvaret. Lärarna ska 
vara utbildare och föräldrar ska kunna känna förtroende för att skolan gör det 
som är rätt och viktigt. Lärare ska lämna sitt eget tyckande utanför och vara 
professionella.  

En av lärarna menar att vuxenvärlden måste stå för ett tidigt grundläggande 
av förtroende för att det vuxna säger är sant. Läraren menar att elever aldrig 
ska behöva fundera över om det läraren säger är sant, och menar att det är 
lärares skyldighet att säkra att det de säger är sant.  

Föräldrarna ska ha förtroende, känna att skolan sköter det proffsigt.  
 
Skolan är nummer 1. 
 
Alla vuxna människor har själva inte förmågan, kanske inte tycker det är viktigt, eller 
går på sina känslor. 
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Risken är större att man tar med sig sitt eget tyckande när man inte är utbildad. Vissa 
har mycket tyckande om något som andra läst mycket för att nå, och det kan drabba 
barnen. 
 
Lärarna har en hög medvetenhet om det svåra i att vara kritiskt tänkande som 
beroende på kunskap och bildning. De betonar kopplingen till kunskap, 
utifrån att man behöver en viss kunskapsnivå för att veta vad som är rimligt, 
vad som kräver analys, fördjupade frågor och reflektion över konsekvenser av 
det som uttrycks i texter eller bilder. Det råder därför ingen tvekan om att 
skolan har huvudansvaret, och att det ligger i lärarrollen att kunna ska stå för 
vad som är rätt och riktigt.  

Socioekonomiska faktorer 
Två lärare menar att det finns ett samband mellan socioekonomiska faktorer 
och kritiskt tänkande. Ytterligare en menar att elever med högre omdömen 
har lättare för att inta ett kritiskt förhållningssätt. Lärarna påpekar att inte alla 
vuxna är källkritiska eller kritiskt tänkande som individer, vilket i sin tur 
också knyter an till skolans roll och ansvar.  
 
Man kan se socioekonomiska skillnader i klassrummet, vem som är mer källkritisk. 
 
Det finns socioekonomiska skillnader. 
 
De som har högre betyg har lättare att vara kritiskt tänkande. 
 
De som når högre omdömen har det ofta i sig. 
 
En av lärarna knyter den socioekonomiska aspekten till demokratiuppdraget 
och säger: 

Det är viktigt att ALLA får den här kunskapen.  
 
Riktning 
Lärarna tar upp betydelsen av att veta hur och var man söker information 
tillsammans med vaksamhet kring vilka som producerat det material man tar 
del av. En tumregel är, till exempel, att eleverna alltid ska ha tre källor och 
inte alltid referera till samma källa. Källkritik i samband med politiska val 
eller debatter nämns som exempel av lärarna, det vill säga som föremål för 
kritisk granskning. Det som sprids på nätet är också i lärarnas blickfång 
avseende källkritik.  
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Någon menar att användningen av läromedel framtagna för skolan gör att 
man som lärare inte behöver vara lika källkritisk själv, detta till skillnad från 
information på Internet.  

En av lärarna refererar till ett mer elevnära och vardagligt sammanhang och 
exemplifierar med vad som sägs på skolgården och hur rykten kan förstoras. 
Källkritiken börjar redan i de sociala dialogerna och behöver inte 
nödvändigtvis vara något vi behöver ägna oss åt på Internet. Läraren menar 
att “man ska inte tro allt någon säger” och att det grundläggs redan på 
skolgården.  

Eleverna ska kunna lita på vad de vuxna säger. 

Det är viktigt för lärarna att motverka att eleverna blir lurade. Att inte tro på 
allt man hör, läser och ser är återkommande hos lärarna. Något 
motsägelsefullt är det dock att flera av lärarna betonar sanning och fakta, som 
något skola och lärare ska vara en garant för. Underförstått att eleverna inte 
ska behöva rikta sin källkritik mot skolan.  

Didaktik och progress 
Två av dem funderar kring om källkritik borde vara ett eget skolämne. En av 
lärarna reflekterar om källkritik kan eller ska hanteras som egna avgränsade 
lektioner med källkritik som fokus, eller om det är något som kontinuerligt 
ska införlivas som ett förhållningssätt i andra lektioner.  

Vi kan ge eleverna verktyg, lära ut hur man synar falska rykten, vett och etikett på 
nätet.  

I samband med svaren på frågor om hur såväl källkritik som ett kritiskt 
tänkande kan läras ut och hur det är möjligt att följa elevernas utveckling, 
kommer exempel på hur lärarna uppfattar uppdraget och hur de arbetar med 
det i klassrummet. Det är, enligt lärarna, lite beroende på skolämnet hur lätt 
eller svårt det är att förmedla källkritiken som metod. I matematiken är det 
svårt eller till och med omöjligt, men däremot möjligt i ämnen som 
samhällskunskap och svenska. Lärare som undervisar i matematik menade att 
man inte kunde vara källkritisk mot matematiken men kopplade längre in i 
intervjun ämnets fokus på resonemangsförmåga till ett kritiskt 
förhållningssätt, att kunna bevisa att något är sant.  

En annan lärare berättar, som exempel, om hur eleverna inom bildämnet fått 
arbeta med reklamfilm som ett sätt att medvetandegöra olika avsändarens 
avsikter.  

Genom att uppmärksamma reklam kan lärare också väcka frågan om kritiska 
förhållningssätt, en lärare menar att det är ett sätt som är begripligt för 
eleverna utifrån deras vardag. De kan granska reklam och analysera varför 
den utformas som den gör och vad den väcker för känslor hos mottagare. 
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Konkreta exempel på material var Informationssäkerhetsskolan, som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gett ut. Den tar upp risker 
med den information som människor lägger ut om sig själva och om andra.  

Lärarna menar att de kan se progress avseende det kritiska tänkandet i 
elevernas resonemang, hur eleverna pratar med varandra och om nyheter och 
händelser. Det handlar om hur de pratar och att de pratar. Med ett utvecklat 
kritiskt tänkande kommer ett större rättspatos och deras frågor och 
resonemang blir djupare. Eleverna ökar sitt deltagande i gruppdiskussionen, 
ställer följdfrågor och börjar argumentera.  

Kritiskt förhållningssätt kommer inte av sig själv, utan måste tränas fram 
genom att man som lärare skapar tillfällen. När elever tänker kritiskt, märks 
det i deras språk med frågor som ”Hur vet du det?” eller ”Vart har du läst 
det?”  

Eleverna blir mer försiktiga i förhållande till Internet. Inte dela ut lösenord eller 
varnar varandra för vissa Internetsidor. 

Det märks att de stannar upp och funderar över informationens rimlighet och det 
märks i diskussioner.  

 
Blir mer eftertänksamma i dialogerna och visar att de tänker efter kring trovärdighet.  

För att följa och se elevernas progress behöver lärarna iscensätta särskilda 
sammanhang eller undervisningssituationer, i vilka elevernas förmåga till 
källkritik kan komma fram. Lärarna exemplifierar enligt nedan: 

Det gäller att själv som lärare lyssna och låta elever lyfta olika resonemang.  

Kamratrespons där elever frågar varandra om källor, trovärdighet och hur de kommit 
fram till sina resonemang. Det är tillfällen där de tränar varandra att vara 
ifrågasättande och diskutera rimlighet i olika påståenden.  

Skapa tillfällen för diskussioner och uppgifter där de söker efter information.  
 
En lärare menar att källkritik inte uteslutande är en fråga att hantera under 
lektionstid, utan även handlar om ryktesspridning och konflikter.   
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Diskussion 
Skolans uppdrag avseende att förmedla kunskaper om samhället och 
demokratiska principer framkommer tydligt i skollag och läroplan. Det 
demokratiska uppdraget ska integreras med hjälp av varje ämnes kursplan, 
och motivera elevers vilja till att lära och vara aktiva, först i skolan och i 
förlängningen som vuxna i arbetsliv och samhället (Skolverket, 2011a; 
Skolinspektionen, 2012). Skolans styrdokument ställer krav på en 
undervisning som leder till att elever kan utvecklas till aktiva medborgare. 
Det ställer i sin tur krav på lärarnas egen medborgerliga kompetens och deras 
förmåga att synliggöra demokratin. Lärares egen förmåga till självkritik och 
reflektionsförmåga har betydelse för hur de lyckas med sitt demokratiska 
uppdrag (Skolinspektionen, 2012).  

Både skollagen och läroplanen slår fast att elever måste få lära sig hantera ett 
ökat flöde av kunskap och information. De behöver även tränas i 
ansvarstagande, delaktighet och medinflytande genom arbete i demokratiska 
former (Skolverket, 2011a).  Att kunna läsa, skriva och räkna är tillsammans 
med kommunikationsförmåga och förmåga till kritiskt tänkande, kunskaper 
som behövs i ett demokratiskt samhälle (Skolinspektionen, 2012). 

Svaren på frågeställningarna i denna studie kan sammanfattas med att lärare 
ser stort behov av att utveckla sina elevers kunskap i källkritik och förmåga 
till kritiskt tänkande. Det största hotet är förknippat med de stora 
informationsmängder som möter dagens medborgare och handlar främst om 
att inte “bli lurad”. Lärarna har tilltro till sanning och fakta, och vill att skolan 
och deras egen undervisning ska garantera denna sanning. Problematiken i 
resonemanget kommer när de också knyter förmågan till det kritiska 
tänkandet till utveckling av elevers självständighet och att kunna stå emot 
grupptryck. Mycket i studien påvisar motsägelser som till exempel vems 
sanning som är sann, finns det källor höjda över källkritiken och vad händer 
om man inte uppmärksammar behovet av att en källa överhuvudtaget 
behöver ifrågasättas. Det är möjligen lätt att lära ut en metod i källkritik men 
svårare att utveckla en förmåga att kunna tänka kritiskt.  

Det står klart att dagens Internetbaserade vardag med stora och snabba 
informationsflöden påverkar hur vi tänker, kommunicerar och hämtar 
information (Långström & Virta, 2016). För lärarna är just Internet den 
överskuggande orsaken till behovet av att elever lär sig tänka kritiskt. Alla 
lärare refererar på någon fråga under intervjun till cyberrymden, till Internet, 
Facebook eller andra sociala medier som ett hot mot sanningen och risk för att 
människor blir lurade eller manipulerade. Behovet av kunskap är spårbart till 
stora volymer av information, den snabba och flyktiga 
informationsspridningen och svårigheten att värdera en källas trovärdighet.  
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För lärarna, tillhörande en annan generation än sina elever, faller det sig 
kanske mer naturligt att lita på Sveriges Television eller Dagens Nyheter, än 
på ett blogginlägg som gillas och delas. Det är också sannolikt att lärare i 
högre grad har tillit till det som publiceras på Skolverket och andra 
myndigheters webbplatser, än vad deras elever har. Lärarna medger också att 
de själva har svårt att hänga med i medieutvecklingen. Själva är de uppvuxna 
med traditionella medier, men vet att deras elever ser Internet och Facebook 
som den största källan för information. Det bekräftas även av forskning som 
säger att Internet följt av Facebook är den främsta informationskällan för unga 
mellan 16 och 25 år (Davidsson & Findahl, 2016). Facebook anses av många 
människor vara en bra väg för att ta del av nyheter (Ryd & Turell, 2017).  

På grund av den snabba utvecklingen och den stora mängd information som 
finns, behöver varje ny generation mer utbildning än den föregående. Detta 
för att vi ska kunna använda den information vi får på rätt sätt och med rätt 
avsikt. Felaktiga beslut som tas på felaktiga grunder kan få förödande 
konsekvenser.  

The information glut and the constantly changing workplace are not the only reason 
why critical thinking is more critical now than at any previous time in history. For 
the first time in history, we have the ability to destroy all life on earth. The decisions 
that we make as individuals and as a society regarding the economy, conservation of 
natural resources, and the development of nuclear weapons will affect future 
generations of all people around the world. (Halpern, 2003:3). 

Ovanstående uppfattning om att dagens unga behöver mer kunskaper i 
källkritik än tidigare generation delas av lärarna. De är öppna för diskussioner 
om källkritik borde ges större utrymme och kanske till och med bli ett eget 
ämne i läroplanen. Något som även diskuteras på andra nivåer (Björklund, 
2017; Danielsson, Moberg, Sturmark, Wikforss, 2017).   

Studien visar vidare, i linje med tidigare forskning, att begreppet kritiskt 
tänkande är svårt att definiera och konkretisera (Långström & Virta, 2016; 
Larsson, 2013). Det är lättare för lärarna att förhålla sig till begreppet 
källkritik. När det gäller källkritik läggs tyngdpunkten på källan och rent 
didaktiskt kan lärarna konkretisera och exemplifiera hur de arbetar med detta. 
Lärarna beskriver hur de betonar källhänvisningar i elevarbeten och flera 
nämner också kravet på minst tre källor som en tumregel. Det handlar om att 
lära in ett beteende eller vana hos eleverna att alltid fråga efter källa och 
reflektera över vem som säger vad och varför. Det kritiska tänkandet har å 
andra sidan sin tyngd på själva tänkandet, som en kognitiv process 
(Långström & Virta, 2016). Det är dock svårt att följa hur någons tankeprocess 
utvecklas mot ett allt mer kritiskt tänkande, men också svårt att hitta de 
undervisningssituationer där tankeprocesserna och resonemangsförmåga blir 
synliga, det vill säga manifesteras. 



33 
 

I inledningen av Bakgrundskapitlet i denna studie refererades det till Platon 
och hans syn på sanning. Begreppet “Sanning” har haft stor relevans för 
diskussionen om källkritik och kritiskt tänkande. Det är uppenbart att lärarna 
tror på en sanning och att det finns fakta som gäller som sanna. Mot Internet 
är de default skeptiska medan andra källor tillskrivs större tillit och kan antas 
vara mer sanna. Etablerade kanaler som Sveriges Television, tryckta tidningar 
och läromedel avsedda för skolan är, i lärarnas ögon, mer trovärdiga än det 
som rör sig på Internet. Liksom att vetenskapen är sann, och att matematiken 
och naturvetenskapen hålls som mer sann och objektiv, enligt lärarna. I 
sökandet efter en sanning finns problemet att det är lättare att söka bekräftelse 
på det man redan tycker eller tro, och på så sätt anse vissa källor 
mer trovärdiga (Hjort, 2014).  

Kopplat till Hjort och strategier för att undervisa i förmågor som kritiskt 
tänkande, tycks lärarna ha olika uppfattningar. Den generella strategin skulle, 
enligt Hjort, innebära att källkritik kom in i skolan som ett eget ämne, vilket 
lärarna i denna studie öppnar upp för. Det skulle innebära att elever lär sig 
generella metoder för att värdera en källa eller ett påståendes rimlighet. För 
vissa ämnen som till exempel samhällskunskap och bild 
kan infusionsstrategin framstå som mer lämplig, då undervisningen sker i en 
kontext, såsom det ser ut i dagens läroplan. I immersionsstrategin lärs 
färdigheterna ut implicit genom att genomgående uppmana och förstärka ett 
granskande synsätt i dialog med andra. Immersionsstrategin har inte fokus på 
metoder utan riktar in sig på utvecklingen av ett sätt att tänka och lära sig 
förhålla sig till omvärlden (Hjort, 2014). 

Stenbock-Hult skriver om betydelser med ett kritiskt tänkande kopplat till att 
utveckla ett självständigt omdöme och kunna hantera ett komplext samhälle i 
snabb förändring (Stenbock-Hult, 2004). Hon menar att man som pedagog gör 
det möjligt för eleverna att utveckla ett självständigt omdöme genom att 
uppmuntra till kritiskt tänkande. Detta medför också att de kan utveckla en 
frihet och att de inte behöver låta sig bli påverkade av andra (Stenbock-Hult, 
2004). Lärarna i denna studie relaterar också kritiskt tänkande till 
utvecklingen av självständigt tänkande individer, som kan stå för sina 
värderingar och inte låta sig påverkas av grupptryck. En sådan uppfattning 
väcker frågan om vilka värderingar vi, det vill säga samhälle, skola och lärare, 
ser som norm och är det som ingår i socialiseringsprocessen. Kan och ska 
skolan öppna upp för ett kritiskt tänkande gentemot den egna institutionen, 
skola och samhälle, som ett uttryck för att allt ska och kan granskas, eller var 
går gränsen för det kritiska tänkande som skolan vill utveckla? 

Lärarna ser det som sin uppgift att arbeta för att förhindra att deras elever blir 
lurade. De sätter behovet av källkritik i relation till risken att bli lurad av 
information som sprids på nätet, eller att man lurar andra genom att sprida 



34 
 

falsk information på sociala medier (Alexandersson, 2016). Lärarna beskriver 
sin och skolans roll som sanningssägare eller informationsmäklare, med syftet 
att deras elever ska kunna lita på att det skolan och läraren säger är sant. Det 
innebär underförstått att skolan inte kan, ska eller behöver ifrågasättas. 

Anna-Karin Wyndhamn visar på motsvarande observationer i sin studie, där 
hon skriver att “då eleverna engageras i sådan kritisk reflektion positioneras 
vanligen skola och lärarsubjekt som tillförlitliga källor” (Wyndhamn, 2013:22). 
Hon menar också att elevernas kritiska reflektioner kategoriseras som ett rätt 
eller fel i klassrummet, vilket för oss in på den svåra balansgången mellan vad 
som är sant, falskt, åsikt eller värdering. Särskilt intressant blir detta om man 
betraktar kritiskt tänkande som värdedrivet kopplat till socialisering och 
överföring av samhällets värdegrunder. Hasslöf & Malmberg har i studien om 
hållbar utveckling visat på en svår gränsdragning mellan vad som är 
överföring av värdedriven kunskap och vad som kan uppfattas som 
indoktrinering (Hasslöf & Malmberg, 2014).  
 
När lärarna ger exempel på sammanhang när det är motiverat med källkritik, 
ett granskande förhållningssätt och kritiskt tänkande, nämner de politiska val 
och Facebook. Inte att det kritiska förhållningssättet kan riktas mot skolan. 
Wyndhamns studie visar på samma bild, det vill säga att det finns en 
begränsning i vem och vad som granskas. Det är inte vanligt att skolan själv 
utsätter sig för granskning och ifrågasättande i undervisningen (Wyndhamn, 
2013). 
 
Källkritik beskrivs, både av lärarna i studien och av litteratur, som en metod, 
medan det kritiska tänkandet är ett förhållningssätt eller förmåga. Några av 
lärarna ser kritiskt tänkande som överordnat källkritiken. Har man utvecklat 
ett kritiskt tänkande är man också källkritik. Det omvända däremot, det vill 
säga att man kan sina källkritiska principer (Thurén, 2005), behöver, mest 
troligt, inte betyda att man har ett kritiskt, granskande förhållningssätt.  
Medvetenhet om skillnaderna mellan att lära ut en metod eller utveckla ett 
förhållningssätt kan ha betydelse eftersom vi vet att det är lättare att vara 
källkritisk mot en källa man ogillar än en man gillar (Hjort, 2014). Man kan 
därför fråga sig om värdet av att behärska en metod, om inte 
förhållningssättet också står i fokus. Kristoffer Larsson berör samma komplexa 
fråga, utifrån att om man inte uppfattar att ett fenomen kräver ett kritiskt 
förhållningssätt, kommer man inte heller att manifestera det kritiska 
tänkandet gentemot detta fenomen. En förutsättning för att ett kritiskt 
tänkande ska manifesteras, är att individen först erfar att ett fenomen, 
företeelse eller källa behöver granskas kritiskt, det vill säga att kritiskt 
tänkande krävs i situationen (Larsson, 2013).  
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Det skulle betyda att om elever får uppfattningen att vissa fenomen inte ska 
mötas med ett kritiskt förhållningssätt, kommer de inte heller att göra det. 
Alltså, att även om elever kan källkritiska metoder eller har tränats i kritiskt 
tänkande, kommer de inte att använda sig av det om de inte uppfattar 
behovet av detta förhållningssätt. Lärarnas uppfattning om skolan som garant 
för sanning, skulle alltså motverka att skolan och det läraren eller läromedlen 
förmedlar möts av en kritisk granskning. 

Denna studie har mött engagerade lärare som ser källkritik och förmågan till 
kritiskt tänkande som allt mer angelägen. Lärarna anser också att skolan har 
en viktig funktion att fylla, inte minst när de pekar på socioekonomiska 
skillnader. Att vissa elever med höga omdömen och gynnsamma 
hemförhållanden, har lättare att utveckla ett kritiskt, reflekterande 
förhållningssätt är ett hot mot demokratin, då det i förlängning leder till ett 
uppdelat samhälle mellan de som kan skilja fakta från värdering, reklam 
och propaganda och de som i värsta fall blir offer för det Platon kallade 
lurendrejeri. Lärarna lyfter fram att alla behöver grundläggande 
ämneskunskaper, inte bara i källkritiska metoder, utan att kunna bedöma 
rimligheten i påståenden och på så sätt uppmärksamma fenomen som 
behöver granskas. Skolan behöver alltså säkra alla medborgares baskunskaper 
tillsammans med utvecklingen av ett kritiskt tänkande. Det kräver goda 
ämneskunskaper hos lärare, men också kunskapen att utveckla de förmågor 
och förhållningssätt som ett alltmer informationsintensivt mediesamhälle 
kräver. 

Slutreflektion 
Det är en intressant paradox att lärare i enlighet med uppdraget vill utveckla 
elevernas förmåga till att tänka kritiskt, samtidigt som de själva har en stark 
tilltro till en sanning som de vill att skolan och de själva ska vara garant för. 
De önskar att eleverna ska kunna känna tillit till att det skolan förmedlar är 
sant och korrekt, underförstått värderingsfritt. Det i sin tur innebär att skolan 
indirekt överför ett budskap om att skolan, läraren och kanske t o m 
läromedlen är tillförlitliga källor, som inte behöver ifrågasättas eller granskas. 
Detta styrks även av Wyndhams forskning, som visar på att skolan 
företrädesvis riktar sin granskande blick utanför skolans gränsdragning 
(Wyndham, 2013). 

Det innebär alltså att vissa källor kan anses vara höjda över den kritiska 
granskningen och som inte behöver ifrågasättas, till exempel skolan, läraren, 
Sveriges television, de tryckta läromedlen, myndigheter. I förlängning innebär 
ett sådant synsätt att skolan riskerar föra över en övertro på auktoriteter, inte 
långt ifrån det gamla bondesamhällets tro på att det som prästen, doktorn 
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eller skolläraren sa var sant. I ett annat samhälle och i en annan tid kan denna 
maktstruktur äventyra demokratin, rent av vara farlig. 

Det är därför, som jag ser det, en stor utmaning för skolan och alla lärare att 
reflektera över vad som förmedlas till dagens elever och kommande 
generations medborgare. Vill vi att de ska vaccineras mot faktaresistens, måste 
vi själva våga bli föremål för kritisk granskning och lära elever att ifrågasätta 
alla auktoriteter inklusive skolan, läraren och läromedlen. Även läraren är en 
källa som tål att granskas, både av elever och självkritiskt av sig själva. 

I denna studie var alla lärare engagerade i studiens grundläggande 
problemställning och de delade även uppfattningen om betydelsen av 
källkritik och förmågan att tänka kritiskt. Samtidigt fanns en rad utmaningar.  

 

Till exempel: 
 

• Att bli trygg i sina värderingar och inte låta sig luras eller påverkas 
för lätt.  
Hur står det sig mot att kunna kritiskt granska sina värderingar? Vilka 
värderingar är rätt? Eller felaktiga? Vill samhället att även elever med 
värderingar som står i konflikt mot värdegrunden ska stå fast vid sina 
värderingar och inte låta sig påverkas? Var går gränsen för 
indoktrinering, och vad gör lärare som hamnar på åsiktskollision med 
föräldrarna? 

• Att skolan ska stå för sanning och fakta, och inte behöva ifrågasättas.  
Hur förmedlar man som lärare kunskaper om betydelsen av källkritik 
när inte avsändaren, det vill säga skolan och läraren själv, inte ser 
behovet av att behöva ifrågasättas? När skolan enligt forskning och 
enligt svaren i denna studie företrädesvis riktar det kritiska tänkandet 
utanför skolans gräns? 
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Funderingar om fortsatta studier 
Som fortsatt studie kan det vara intressant att följa ett lärararbetslag under en 
längre tid och ge utrymme för egna reflektioner och utveckling av förmågan 
till kritiskt tänkande. Kommer deras sätt att se på källkritik och förmåga till 
kritiskt tänkande att förändras över tid? Hur kommer deras eget kritiska 
tänkande att manifesteras i undervisningen? Kommer de att välja att våga 
ifrågasätta sin egen skola, sitt eget tänkande och undervisning? 
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Bilaga 
 

Intervjuplan  
 

Intro: 
Upplägget- källkritik först, sen kritiskt tänkande.  
 
Bakgrundsfrågor: 
Hur många år har du varit verksam som lärare? 
Vilka ämnen undervisar du? 
 
Källkritik 

1. Vad är källkritik för dig? 
(Din definition. Vad innebär det för dig?) 

2. Vilken betydelse har källkritik? 
I vilka sammanhang är det viktigt att vara källkritisk?? 

3. Kan man som lärare lära ut källkritik?  
Hur? Kan du ge exempel? 

4. Hur kan du se att elever utvecklar kunskaper i källkritik? 
(Progression) 

  
Kritiskt tänkande 

1. Vad är kritisk tänkande för dig? 
(Din definition. Vad innebär det för dig?) 

2. Vilken betydelse har förmågan att tänka kritiskt? 
I vilka sammanhang är det viktigt att tänka kritiskt? 

3. Kan man som lärare lära ut ett kritiskt tänkande?  
Hur? Kan du ge exempel? 

4. Hur kan du se elever utvecklar sitt kritiska tänkande? 
(Progression). 

  
Avslutande frågor: 
Vem anser du ha ansvar för att utveckla elevernas kritiska tänkande? 
Vad ser du för utmaningar att som lärare utveckla elevernas kritiska tänkande 
och källkritik?  
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