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1. Inledning 
När  en  ny  morgon  gryr  har  den  föregående  dagen  blivit  historia.  Enligt 
naturvetenskapliga  principer  bildades  jorden  för  ungefär  4,6  miljarder  år 
sedan, medan människans, homo sapiens, livsålder beräknas vara cirka 200 000 
år.  Detta  innebär,  att  när  detta  skrivs,  har  ytterligare  en  dag  fylld  med 
händelser  placerats  i  det  fack  som  utgör  mänsklighetens  historia.  Av 
förklarliga  anledningar  går  det  inte  att  återge  allt  som  hänt  under  denna 
tidsperiod. Det går faktiskt inte heller att ge fullständigt korrekta skildringar 
av  saker  som hände  för  bara  ett  decennium sedan.  Men tack  vare  spåren 
människan lämnat efter sig går det med hjälp av historiska källor att återge 
det  primära  i  händelserna,  även  om dessa  skedde  för  tusentals  år  sedan.  1

Anledningen hur vi kan veta att stormningen av Lindisfarne skedde år 793, 
eller att  Ansgar spred kristendomen till  Skandinavien på 800-talet  samt att 
demokrati  som  begrepp  uppkom  i  Grekland  på  500  f.Kr,  är  på  grund  av 
historiska källor. Det är källorna som är roten till vår kunskap.2

För  att  kunna  bedöma  sanningshalten  i  de  källor  som  bygger  vår 
kunskapsbank,  används  begreppet  källkritik.  Källkritik  består  av  olika 
metodregler  där  uppgiften  är  att  bekräfta  om  källan  är  sann,  eller  i  alla 
sannolik.  Att sprida desinformation eller frisera källor för att stärka sin egen 3

agenda är inget nytt påfund. Men på grund av globaliseringen, internet och 
sociala mediers intåg i samhället har utbredningen blivit större än tidigare. En 
undersökning i USA visade att 20 % av amerikanerna främst fick sina nyheter 
från sociala medier, medan 16 % procent vände sig till dagstidningarna.  I en 4

tid  där  desinformation  sprids  löpande  och  fake  news  blivit  ett  vedertaget 
begrepp, har källkritiken blivit allt mer central. 

Samtidigt som påhittade nyheter ständigt florerar omkring oss har skärmtiden 
bland ungdomar och användandet av sociala medier ökat  lavinartat  under 
2010-talet. Av Sveriges tioåringar har 9 av 10 tillgång till en mobiltelefon och

 Hermansson Adler, Magnus. Historieundervisningens byggstenar. 3 uppl. Stockholm: Liber, 2014, 18.1

 Thurén, Torsten. Källkritik. 2 uppl. Stockholm: Liber, 2014, 9.2

 Thurén. Källkritik, 9.3

 Haselton, Todd. More Americans now get news from social media than form newspapers, says survey. CNBC. 4

10-12-2018.
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83 procent av alla Sveriges internetanvändare konsumerar sociala medier.   5

Vikten av att kunna utläsa vad som är sant och vad som är falskt har alltså 
blivit nödvändigt om inte desinformationen ska vinna över sanningen.

I en debattartikel från 2017 gick chefer för Skolverket, Statens medieråd och 
Myndigheten  för  samhällsskydd  och  beredskap  ut  gemensamt  i  Dagens 
Nyheter och slog fast att svenska elever behöver få en bättre utbildning inom 
källkritik. Citatet nedan visar varför just studier om källkritik i skolan är av 
yttersta vikt.

Aldrig tidigare har det varit så angeläget att eleverna får goda kunskaper i källkritik 
som nu. Skolan kan fungera som en motkraft i en tid då allt fler får information 
filtrerad genom sociala medier och möter en flod av propaganda och falska nyheter. 6

1.1 Syfte 
Med bakgrund av vad som beskrivits  i  avsnittet  Inledning,  kommer denna 
studie  att  undersöka  källkritik  i  historieämnet  hos  årskurs  6.  Studiens 
huvudfokus  är  att  kartlägga  elevers  medvetenhet  och  kunskap  inom 
källkritik,  samt  elevers  förståelse  varför  historiska  och  nutida  personer 
beskrivs  olika,  även  om  källorna  är  samtida.  Följande  forskningsfrågor  är 
aktuella för studien:

• Vad har elever i årskurs 6 för kunskap om begreppet källkritik? 

• Hur agerar elever i årskurs 6 för att veta om en källa är tillförlitlig?

• Hur upplever elever i årskurs 6 att de fått undervisning om källkritik?

• Hur går elever i årskurs 6 tillväga för att söka fram information?

• Hur  resonerar  elever  i  årskurs  6  varför  historiska  och  nutida  personer 
skildras olika, även om källorna är samtida?

 Karlsson, Mikael. Svenskarna och internet – här är hela rapporten. Dagens Analys. 11-11-2018.5

 Halápi, Mikael, Lindberg, Lindberg, Helena och Thorslund, Eva. Svenska elever måste få bättre utbildning i 6

källkritik. Dagens Nyheter. 2017-02-03.

���4
St



2. Bakgrund 
Detta kapitel börjar med en beskrivning av de begrepp som är centrala för 
uppgiften.  Sedan  kommer  en  beskrivning  hur  ämnet  är  förankrat  i 
styrdokumenten. Slutligen redogörs tidigare forskning på området.

2.1  Definition av termer 

2.1.1 Vad är en källa? 
En  källa  är  ursprunget  där  vi  inhämtar  vår  kunskap.  Denna 
informationsinhämtning kan ske på tre sätt: skriftligt, muntligt eller materiellt. 
En skriftlig källa kan vara i  form av brev, protokoll,  böcker eller tidningar, 
medan en muntlig källa kan förekomma i intervjusvar, muntlig dialog eller ett 
tal. Materiell källa kan finnas i ett gammalt klädesplagg, fingeravtryck eller en 
nedgrävd kista.  Det är genom källorna vi inhämtar ny kunskap. 7

2.1.2 Vad är källkritik? 
Källkritik handlar om att kritiskt granska källorna för att utröna om en källa är 
trovärdig. Enligt Hermansson Adler  tolkas källkritiken utifrån fyra krav:8

• Kravet på äkthet

• Samtidskravet

• Tendenskritik

• Beroendekritik

Med kravet på äkthet menas att källan är vad den utger sig för att vara, alltså 
äkta och sanningsenlig. Samtidskravet innebär att ju mer samtida källan är, 
desto  mer  trovärdig  ska  den  ses.  Tendenskritik  innebär  att  undersöka  om 
källan är partisk i målet, eftersom det kan ligga i deras intresse att ge en annan 
bild  av  verkligheten.  Det  sista  kravet  är  beroendekritik.  Här  är  kravet  att 
kunna  ta  reda  på  vilken  som  är  primärkällan,  och  vilket  förhållande 
primärkällan har till sekundärkällorna. En tumregel är att primärkällan alltid 
är mer trovärdig än sekundärkällan.  Huvudsyftet inom vetenskapen är att 9

 Thurén. Källkritik, 9.7

 Hermansson Adler. Historieundervisningens byggstenar, 112-114.8

 Thurén. Källkritik, 19, 30, 50, 66.9
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tillskansa sig ny kunskap. Vikten av att kunna bedöma källors tillförlitlighet 
blir därför fundamental inom forskning. 10

Belackare skull kunna hävda att källkritiken är ett verktyg som bromsar upp 
forskningen. Även förespråkarna av källkritik kan se det nitiska sökandet av 
sanningshalt som en stötesten, snarare än en välvillig funktion. Källorna från 
förr är ju många och spännande – varför ska då källkritikens stränga ramar ta 
död på forskarnas hänförelse? Ågren menar dock att källkritiken tillför precis 
det motsatta. Det är genom kritiskt granskande av källor många forskare gör 
sina viktigaste upptäcker.11

2.2 Förankring i styrdokumenten 
I läroplanen för grundskolan, Lgr11, återfinns begreppet källkritik i ett flertal 
ämnen.  För  ämnet  historia  står  det  skrivet  under  rubriken  syfte  att 
undervisningen i historieämnet ska få eleverna att utveckla sin förmåga att 
”kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk 
kunskap” .12

I  kunskapskraven  för  betyget  E  i  årskurs  6  i  historia  förväntas  eleven  att 
kunna:  
”- använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors 
levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
- […]  kan  tolka  och  visa  på  spår  av  historien  i  vår  tid  och  föra  enkla 

resonemang  om  varför  det  finns  likheter  och  skillnader  i  olika 
framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder. I studier 
av  historiska  förhållanden,  skeenden  och  gestalter  såväl  som  vid 
användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven 
använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.” 13

Även inom svenskämnet lyfts källkritik fram i det centrala innehållet för 4-6:
”- Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt

 Ågren Maria. Källkritik. Metodguide för historiska studier, Gustavsson, Martin och Svanström, Yvonne (RED), 10

42. Lund: Studentlitteratur, 2018.

 Ågren. Källkritik, 60-61.11

 Skolverket. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 2018, 205.12

 Skolverket. LGR 11. 2018, 211.13

���6
St



förhållningssätt.”14

Elever i årskurs 6 förväntas alltså genom ett flertal ämnen i skolan tillskansa 
sig kunskap om källkritik som begrepp och ha en förståelse om vilka metoder 
som ska tillämpas för att vara källkritisk.

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Källkritik inom historisk forskning 
I  en  artikel  från  2005  gick  Rolf  Torstendahl   till  angrepp  mot  synen  på 15

källkritik som finns i Sverige. Torstendahl beskriver att Sverige, till skillnad 
från andra länder, har blivit fundamentalister när det kommer till källkritik. 
Slutsatsen  Torstendahl  gör  är  att  källkritiken  har  förlorat  sin  kontext. 
Källkritik är en viktig och nödvändig metod, men likväl en metod av flera 
inom  vetenskapen.  Att  enbart  applicera  källkritik  som  metod  gör  inte 
forskningsresultatet vetenskapligt acceptabelt.  På samma sätt som källkritik 
ska bedöma sanningshalten i källan, menar Torstendahl att det inte går att se 
källkritik  som  en  given  sanning,  utan  granskningen  av  källkritiken  som 
koncept måste också förekomma.

Med bakgrund av Torstendahls tankar skrev Peter Edelberg & Dorthe Gert 
Simonsen en artikel, där målsättningen var att återställa källkritiken i sin rätta 
kontext  med  hjälp  av  en  epistemologisk  ansats.   I  artikeln  ifrågasätter 16

författarna synen på källkritik som den universala lösningen och den absolut 
nödvändiga metoden i all historisk forskning. I stället menar de att om man 
ser källkritiken utifrån epistemologi, går inte källkritiken att använda till alla 
historiska  studier.  I  likhet  med  Torstendahl  menar  författarna  dock  att 
källkritik som metod är viktigt, både inom forskning, men också i den digitala 
värld vi möts av i vardagslivet. Källkritiken som metod ska användas för att 
ska  kunna  besvara  specifika  frågor  inom  forskningen,  och  inte  ligga  som 
fundamentet i all historisk forskning.

 Skolverket. LGR 11. 2018, 261.14

 Torstendahl, Rolf. Källkritik, metod och vetenskap. Historisk Tidskrift, Sweden. 2005. 2-10.15

 Edelberg, Peter och Simonsen, Gert Dorthe. Changing the subject. Scandinavian Journal of History. 2015. 16

215-238.
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2.3.2 Källkritik i skolan 
Av den tidigare forskning som gjorts på området växer en generell bild upp: 
det  finns  stor  utvecklingspotential  i  undervisning  om  källkritik,  samt  att 
majoriteten av eleverna har bristfälliga kunskaper och förmåga i hur de ska 
använda  källkritik.  Undervisningen  präglas  också  av  de  traditionella 
principerna om källkritik: äkthet, tendens, samtid och beroende. Däremot är 
undervisning om informationssökning och exempelvis algoritmers påverkan 
på källmaterialet sällsynt.

Ur ett  internationellt  perspektiv gjordes en kvantitativ studie från Stanford 
University,  USA  2016,  där  forskarna  Sam  Wineburg,  Sarah  McGrew,  Joel 
Breakstone och Teresa Ortega undersökte amerikanska ungdomars förmåga 
att  bedöma  trovärdigheten  i  det  flöde  dessa  ungdomar  möts  av  i  sina 
mobiltelefoner,  datorer  och surfplattor.  Sammanlagt  deltog 7804 elever  och 
studenter i studien från både mellanstadiet, högstadiet och universitetsnivå. I 
studien ingick  både skolor  med hög respektive  låg  socioekonomisk status. 
Uppgifterna för deltagarna i studien varierade beroende på om de tillhörde 
mellanstadiet, högstadiet eller gick på universitet – men gemensamt var att 
samtliga  skulle  bedöma  trovärdigheten  i  olika  texter.  Elevernas  och 
studenternas svar bedömdes utifrån tre nivåer: beginning, emerging, mastery. 

Resultatet  i  studien visade att  samtliga deltagare,  oavsett  ålder,  hade stora 
problem att resonera samt att bedöma sanningshalten i informationen de möts 
av  på  internet.  Bland  annat  trodde  över  80  procent  av  eleverna  på 
mellanstadiet att ett sponsrat inlägg var en riktig nyhetsartikel. På högstadiet 
var det mindre än 20 procent som ifrågasatte om en bild på blommor och en 
text från internetsajten Reddit: ”Not much more to say, this is what happens 
when flowers get nuclear birth”, var en trovärdig källa. Mer än 40 procent av 
eleverna hävdade att bilden tillsammans med texten gav starka bevis att så 
var fallet. Även på universitetsnivå visade studenterna en stor osäkerhet i att 
kunna bedöma källors trovärdighet.  I  en av uppgifterna skulle studenterna 
analysera  en  länk  från  Twitter,  som  handlade  om  de  amerikanska 
vapenlagarna  inför  presidentvalet  2016.  I  länken fanns  en  graf  och  texten: 
”Two out of three gun owners say they would be more likely to vote for a 
candidate  who  supported  background  checks”.  Bakom  uppgiften  låg  de 
liberala  organisationerna  MoveOn  och  Center  for  American  Progress,  som 
stödde den demokratiska senatorn Bernie Sanders som uttalat vill reformera 
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vapenlagarna.  Endast ett fåtal studenter nämnde att det var lobbyister som 17

stod bakom nyheten och mindre än en tredjedel att den politiska agendan kan 
påverka  nyheters  innehåll.  Majoriteten  av  studenterna  gjorde  dock  enbart 
generella resonemang baserat på att det finns en fara med nyheter på sociala 
medier.  Sammantaget  menade  Wineburg  et  al.  att  resultatet  var 
häpnadsväckande  ur  en  negativ  aspekt  och  att  deltagarnas  förmåga  att 
resonera om källors trovärdighet kan summeras i ett ord: förskräcklig.18

Ur  en  svensk  synvinkel  har  det  gjorts  både  granskningar,  rapporter  och 
avhandlingar på källkritik inom den svenska skolan, med fokus på framför 
allt  högstadie-  och  gymnasieelever.  Även  om  slutsatserna  av  de  olika 
studierna inte målar upp en lika dyster bild som Wineburgs mfl. studie, visar 
forskningen att den svenska skolan behöver utveckla sin undervisning inom 
källkritik.

2017  publicerade  Skolinspektionen  en  granskning  om  undervisningen  av 
källkritik i svenska och samhällskunskap på högstadiet.  Skolinspektionen 19

besökte 30 grundskolor,  där 25 av skolorna hade en kommunal huvudman 
och  resterande  5  skolor  hade  en  enskild  huvudman.  Genomförandet  av 
granskningen har skett genom dokumentgranskning, elev- och lärarintervjuer 
samt enkätfrågor till eleverna. Framför allt var det fyra utvecklingsområden 
som utkristalliserades i granskningen:

- Undervisningen  i  svenskämnet  behöver  konstrueras  för  att  ge  bättre 
möjligheter  för  eleverna  att  lära  sig  söka  information  via  digitala  och 
analoga källor. I nuläget riskerar många elever att inte få den nödvändiga 
kunskapen.

- Samhällskunskapsundervisningen behöver i större grad infärgas av digitala 
medier och internet. Risken är annars att elevernas kunskaper blir allt för 
ytliga,  vilket  gör  dem  dåligt  rustade  inför  den  digitaliseringsprocess 
samhället befinner sig i.

- Både inom svenska och samhällskunskap behöver undervisningen i större 
utsträckning förhålla sig till elevernas digitala vardag. Om detta inte sker är 

 Wallnor, Frida. Bernie Sanders om revolutionen: Vi ska inte bara slå Trump. Dagens Industri. 2019-03-03.17

 Wineburg, Sam och McGrew, Sarah och Breakstone, Joel  och Ortega, Teresa. Evaluating Information: The 18

Cornerstone of Civic Online Reasoning. Stanford Digital Repository. 2016

 Thuring, Roger. Undervisning om kritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap. Skolinspektionen. 19

2017.
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en potentiell fara att eleverna inte har de kunskaper som krävs för att tolka 
och förstå innehållet i det informationsflöde de möts av dagligen.

- Kritisk granskning av bild och rörliga medier behöver både i svenska och 
samhällskunskapsundervisningen.  Rörliga  medier  är  ett  flitigt 
återkommande inslag på digitala medier och internet. Om eleverna inte har 
givits förmågan att kritiskt kunna granska denna typ av media, är risken att 
de är sämre förberedda att möta bilder och filmer som de dagligen möts av.

2018 presenterade Hanna Carlsson och Olof Sundin en forskningsrapport som 
utgick  från  deras  undersökning  om  sök-  och  källkritik  i  den  svenska 
grundskolan.  Syftet  med studien var  framför  allt  att  undersöka vilken roll 
källkritik  har  i  den  svenska  skolan  samt  hur  undervisningen  i  källkritik 
utformas.  Rapporten  fokuserade  på  elever  i  årskurs  9  och  deras  lärare  i 
svenska  och  samhällskunskap.  Studien  genomfördes  genom  kvalitativa 
fallstudier  av fem skolor.  Sammanlagt  genomfördes 16  intervjuer  med åtta 
lärare  som  hade  svenska  och/eller  samhällskunskap  som  ämne.  I  studien 
besvarade även 239 elever enkätfrågor. Av studien framkom bland annat att 
undervisning i källkritik har betydelse för elevernas fortsatta skolgång samt 
att  undervisningen  ger  eleverna  verktyg  för  hur  de  kan  hantera 
informationsflödet utanför skolan. När det kommer till lärares undervisning 
av  källkritik  är  det  den  traditionella  källkritikens  kriterier:  äkthet,  tid, 
beroende och tendens – som har en tydlig prägling på undervisningen. Hur 
sökmotorer är uppbyggda, med algoritmer och användargenererad data och 
hur  detta  i  slutändan påverkar  källorna,  är  inte  ett  vanligt  förekommande 
inslag i undervisningen.20

Det har även gjorts studier om källkritik där fokuseringen är hur begreppet 
källkritik beskrivs, både i en nutida och historisk kontext. I en studie från 2015 
undersöker David Rosenlund hur källkritik i  historieämnet har beskrivits  i 
svenska läroplaner från 1970, 1980, 1994 och 2011. Rosenlund studerar även 
hur historiska läroböcker publicerade efter den senaste läroplanen beskriver 
källkritik.  Rosenlund  menar  att  genomgående  i  både  läroplaner  och 21

 Carlsson, Hanna och Sundin, Olof. Sök- och källkritik i grundskolan - en forskningsrapport. Lunds Universitet 20

2018.

 Rosenlund, David. Source criticism in the classroom: An empiricist straitjacket on pupils’ historical thinking? 21

Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education. 2015. 
47-57.
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kursböcker är att källkritiken fortfarande utgår utifrån empirisk epistemologi, 
medan  undervisningen  i  historieämnet  i  stort  rört  sig  allt  mer  mot  ett 
poststrukturellt  synsätt.  Empirisk  epistemologi  syftar  till  vad  som  är 
kunskapens  uppkomst  och  hur  den  kan  relatera  till  verkligheten,  och  att 
bilden skapas genom våra sinnen.  Poststrukturalismen växte fram som en 22

motreaktion till  strukturalismen.  Medan strukturalismen menar  att  mening 
bildas  av  en  bakomliggande  struktur,  hävdar  poststrukturalismen  att 
meningsskapande är en oupphörligt pågående process. 23

Rosenlund  menar  att  scenförändringen  från  empirisk  epistemologi  till 
poststrukturalism även bör gälla undervisningen inom källkritik. 

3. Metod 
I  detta  kapitel  presenteras  först  en  beskrivning  av  studiens  metod  och 
material. Därefter följer en redogörelse om studiens urval och avgränsningar, 
innan rapportens teoretiska utgångspunkt beskrivs. Efter det återges studiens 
genomförande och avsnittet avslutas med dess etiska aspekter. 

3.1 Beskrivning av metod och material 
Syftet  med denna studie är att  undersöka mellanstadieelevers kunskap om 
källkritik som metod och begrepp, samt elevernas förståelse i varför historiska 
personer  beskrivs  olika.  På  grund av  studiens  syfte  kommer  en  kvalitativ 
ansats att användas i arbetet. Utmärkande drag för en kvalitativ studie är att 
den fokuserar på skeenden i en tydligt avgränsad miljö, där målet är att kunna 
utkristallisera de särdrag och processer som finns i det begränsade rummet.  24

Förhoppningen är att händelserna som upptäcks i det avgränsade rummet för 
denna studie, kan visa likartade processer som senare visas återfinnas i flera 
rum. 

 Epistemologi - Vad kan vi veta? http://orion.lnu.se/pub/education/course/4IK024/ht13/Lecture/F4/22

Epistemologi.pdf (Senast hämtad 2019-05-24)

 Storey, John. Cultural theory and popular culture.  A reader. 4th ed. New York:23

Pearson Education. 2006, 275.

 Repstad, Pål. Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur. 24

2007, 23.
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För  att  kunna  besvara  forskningsfrågorna  kommer  fallstudie  att  användas 
som metod för studien. En fallstudie är gynnsam om aktuella händelser ska 
studeras samt att flera typer av empiriskt material går att använda, som till 
exempel  intervju,  dokument  och  observationer.   I  denna  undersökning 25

kommer arbetet att fokusera på fyra elever i årskurs 6: Mary Jane, Fia, Lionel 
och  Hugo,  där  samtliga  elevers  namn  är  fingerade  och  bestämda  utifrån 
elevernas egna önskemål om påhittat namn. I  denna studie kommer delvis 
strukturerade  intervjuer  och  dokument,  i  form  av  skriftlig  elevuppgift, 
användas för insamling av det empiriska materialet. Med delvis strukturerade 
intervjuer i detta fall menas att varje elev kommer att få samma frågor, men 
beroende på elevernas svar kan intervjuerna utvecklas olika och därför kan 
fler  frågor  tillkomma.  Att  använda  sig  av  denna  strukturering  ger  det 
möjlighet  för  intervjuaren  att  vara  mer  flexibel  beroende  på  vilken  bild 
respondenten ger av olika skeenden. Intervjuer är ett nyttigt, och förmodligen 
även det bästa verktyget, om syftet med studien är att ta reda på vad någon 
vet, tycker eller tänker på. Intervjuer är också den mest effektiva metoden vid 
intensivstudier av individer.   Det finns dock saker som är viktiga att  ta i 26

beaktning när det kommer till användning av intervju som empirisk metod. 
Det  är  viktigt  att  väga  upp  insamlingsmetoden  mot  en  annan  metod. 
Anledningen till detta är att faktorer som dåligt minne, problem att uttrycka 
sig  samt  att  respondenten  försöker  ge  en  annan  bild  än  verkligheten,  är 
problem som kan dyka upp.  Studiens intervjufrågor återfinns i bilaga.27

Utöver  intervjuer  kommer  denna  studie  även  att  använda  dokument  som 
empiriskt  material.  En  fördel  med  att  använda  dokument  är  dess 
oföränderlighet.  Jämfört  med  exempelvis  intervjuer  och  observationer,  där 
forskarens närvaro påverkar deltagarna,  förblir  dokument en konstant.  Det 
gäller dock att vara vaksam på dokumentets äkthet, samt om dokumentet är 
applicerbart utifrån det teoretiska ramverket för studien.  I denna studie är 28

det en skriftlig elevuppgift som analyseras. 

 Yin, K Robert. Fallstudier: design och genomförande. Stockholm: Liber. 2007, 25.25

 Merriam, B Sharan. Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 1994, 86-88.26

 Yin. Fallstudier: design och genomförande. 119.27

 Merriam. Fallstudien som forskningsmetod. 121-122.28
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Strukturen på fallstudien är att varje elev kommer att presenteras var för sig i 
resultatdelen,  men  den  gemensamma  nämnaren  att  allt  som  redovisas  är 
tydligt kopplat till studiens syfte och forskningsfrågor.

I diskussionsdelen kommer elevernas resultat utifrån det empiriska materialet 
att  kompareras  sinsemellan,  och  diskuteras  med  relevant  litteratur  och 
tidigare forskning.

3.2 Urval och avgränsning  
Insamlingen av det empiriska materialet gjordes under min VFU-period. Detta 
innebar att jag hade en relation med samtliga elever som medverkat i studien. 
Just  det  faktumet  kan  innebära  både  för-  och  nackdelar.  En  fördel  är  att 
eleverna förhoppningsvis kände sig trygga med mig och kunde därför under 
intervjun öppna upp sig mer samt ta uppgiften mer seriöst, än om det hade 
varit en vuxen de inte hade någon relation med. En eventuell nackdel skulle 
kunna vara att jag omedvetet, trots min strävan efter fullständig objektivitet, i 
min analys använder min förkunskap om eleverna och därför tolkar resultatet 
annorlunda, gentemot om det varit elever jag inte hade någon relation med.

Med tanke på ämnets komplexitet, och att nästan all tidigare forskning om 
källkritik är inriktad på högstadie- och gymnasienivå, var min första tanke att 
fokusera på elever  från årskurserna 4-6.  Ambitionen var  sedan att  jämföra 
elevernas kunskaper om källkritik baserat på årskurs.  Vid samtal med min 
handledare under VFU:n meddelade denne dock att eleverna i årskurs 4-5 inte 
arbetat med källkritik, därav kändes det meningslöst att komparera eleverna 
sinsemellan. I stället valde jag att fokusera på fyra elever i årskurs 6. Elevernas 
lärare berättar att de vid flera tillfällen arbetat med källkritik. Tanken var att 
involvera fem elever från årskurs 6 i studien, men en elev drog sig ur. efter att 
denne gjort elevuppgiften. Eftersom det endast gick fem elever i  årskurs 6, 
gick denna person inte att  ersätta.  Lärarna hade via ett  hembrev meddelat 
eleverna och deras vårdnadshavare om min studie,  och att  intervjuer samt 
granskning av elevarbeten skulle ske. Både eleverna och vårdnadshavare fick 
möjligheten att meddela om de inte ville deltaga i studien.
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3.3 Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie kommer att använda sig av en hermeneutisk forskningsansats. 
Hermeneutiken är en lära där förståelse och tolkning, snarare än förklaring, av 
det studerade objektet står i fokus.   En av förgrundsfigurerna bakom teorin 29

är  Freidrich  Schleiermacher.  Hans  modell  om  del  och  helhet  i 
förförståelseprocessen, som brukar benämnas hermeneutisk cirkel, går som en 
röd tråd inom hela hermeneutiken, även om beskrivningarna av den ter sig 
olika.  Ett  gemensamt  drag  för  samtliga  tolkningar  av  modellen  är  för  att 
tillskansa sig kunskap behövs en förståelse av de ingående delarna, men för 
att begripa de ingående delarna krävs också en förståelse för helheten, där de 
ingående delarna finns.  30

Nyström redogör för  sju  principer  en hermeneutisk forskningsansats  utgår 
ifrån.   Det  första  steget  är  att  beskriva  ett  forskningsproblem.  Beskrivs 31

problemet utifrån en existentiell karaktär och att svaret i den insamlade datan 
för studien finns mellan raderna, är en hermeneutisk ansats lämplig. Medan 
positivisterna kan besvara hur många som röstade på ett parti i riksdagsvalet, 
försöker  hermeneutiken  finna  svaret  varför  så  många  röstade  på  partiet  i 
riksdagsvalet.  Den  andra  principen  är  att  problematisera  kring  sin  egen 
förståelse, och vilken påverkan den förståelsen senare kan ha vid tolkningen 
av studiens resultat. Tredje steget är val av insamlingsmetod – där intervjuer 
och observationer är de vanligaste vid en hermeneutisk studie. Steg fyra är att 
läsa  in  sig  på  materialet.  Här  finns  dock  en  viktig  gränsdragning  för 
hermeneutiken jämfört med andra forskningsansatser. Den första inläsningens 
mål är att skapa sig en bild av helheten. Innan helheten förstås går det inte att 
skaffa sig kunskapen i de ingående delarna som återfinns i helheten. Samtidigt 
gäller  det  också  att  ständigt  vara  medveten  om  hur  mycket  den  egna 
förståelsen påverkar synsättet på det insamlade materialet. I de sista stegen 
redogör Nyström olika tillvägagångssätt att analysera datan på. Denna studies 
data kommer att analyseras utifrån studiens forskningsfrågor, och resultatet 

 Hyldgaard, Kirsten. Vetenskapsteori – en grundbok för pedagogiska ämnen. Stockholm: Liber. 2008, 32.29

 Allwood, Martin Carl & Erikson, G Martin. Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra 30

beteendevetenskaper. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 2017, 110. 

 Nyström, Maria. Hermeneutik. http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/31

10000012.shtml#Hermeneutik%20som%20forskningsmetod. 2007 (Senast hämtad
2019-05-03).
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kommer att diskuteras med stöd av tidigare forskning och relevant litteratur 
för ämnet.

3.4 Genomförande 

3.4.1 Uppgift 
Samtliga elever i studien, samt en till elev som sedermera inte vill medverka, 
gjorde uppgiften i ett grupprum på elevernas skola. Jag hade påtalat innan för 
eleverna att jag inte kommer hjälpa till att besvara frågorna, däremot finns jag 
som stöd vid läsning eller om förklaring av begrepp behövs. Det fanns ingen 
uttalad  tidsbegränsning  vid  uppgiften  och  uppgiften  gjordes  för  hand. 
Möjligheten till att svara på en dator erbjöds, men samtliga avböjde. Eleverna 
behövde 25-30 minuter på sig för att göra klart uppgiften. Uppgiften eleverna 
skulle  göra  var  hämtad  från  Bedömningsportalen,  en  tjänst  Skolverket 
tillhandahåller för lärare.  Materialet som valdes ut heter Historiska tolkningar 32

av Karl XII och är anpassad för en årskurs 6. Tanken med materialet var att 
detta skulle framför allt kunna besvara denna studies tredje forskningsfråga: 
Hur resonerar elever i årskurs 6 varför historiska personer skildras olika, även 
om källorna är samtida? En annan potentiell möjlighet jag såg med uppgiften 
var att eleverna skulle i sina svar även komma in på begreppet källkritik (och 
då  även  på  studiens  första  forskningsfråga),  då  varierade  tolkningar  av 
personer är i mångt och mycket en fråga om källkritik. Eleverna hade tidigare 
läst om Stormaktstiden och hade därför en uppfattning om vem Karl XII var 
innan uppgiften. Nedan följer en autentisk beskrivning av materialet:

”Karl XII var kung i Sverige mellan 1697 och 1718. Under hans ledning krigade den svenska 
armén bland annat mot Ryssland. Kända slag skedde vid Narva och Poltava. I Narva segrade 
de svenska trupperna medan de förlorade i Poltava.

Karl  XII  har  beskrivits  på  många  olika  sätt  genom tiderna.  Här  nedanför  kan  du  läsa  två 
exempel på det. Båda skrevs i samband med att en staty restes över Karl XII i Kungsträdgården 
år 1868.

Text A

 Skolverket. Bedömningsportalen. https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrhis01_4-6/enskilda-uppgifter?32

p_auth=SU5vHjzF&p_p_id=thvquestion_WAR_thvwebapp_INSTANCE_5AfbVGyxoPWi&p_p_lifecycle=1
&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_thvque
stion_WAR_thvwebapp_INSTANCE_5AfbVGyxoPWi_execution=e1s1. (Hämtad 2019-03-03).
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Karl  XII  innebar  det  civiliserade  Sveriges  största  olycka.  Jag  hatar  enväldet  och  jag  hatar 
Konung Karl XII:s minne. Hans styrelse (regemente) fick olyckliga följder för vårt land.

Johan August Anckarsvärd, adelsman, riksdagsledamot, militär.

Text B

En personlighet mera passande än Karl XII att elda svenska krigare till hjältemod och leda dem 
till seger fanns ej. Ädel, rättvis, sträng mot sig själv, tapper som lejonet, framstod han för dem 
såsom nästan övernaturlig människa.

Kronprins Oscar, den blivande kung Oscar II.

Frågor:

• Hur framställs Karl XII i text A?

• Hur framställs Karl XII i text B?

Frågor ni kan använda er av:

• Hur ser de som skrivit texterna på Karl XII och hans sätt att styra Sverige?

• Vilka egenskaper har Karl XII enligt texterna?

• Vad vill de som skrivit texterna om Karl XII att vi ska tänka om honom?

Nästan alla historiska personer eller händelser kan beskrivas på olika sätt, inte bara Karl XII. 
Resonera om varför det är så! 

• Beskriv så många anledningar du kan komma på.

• Motivera varför olika personer eller händelser kan beskrivas på olika sätt.

• Ge gärna exempel på andra historiska personer som beskrivits på ett visst sätt av en viss 
anledning.”

3.4.2 Analys av elevuppgift 
I analysen av elevuppgifterna, som återfinns i resultatdelen, återges elevernas 
svar på respektive fråga autentiskt. Däremot kommer elevernas handskrivna 
svar att översättas till datorskrift och eventuella stavfel kommer att åtgärdas. 
Däremot  ändras  inte  felaktiga  meningsuppbyggnader  och  dylikt. 
Anledningen till detta är att förenkla läsbarheten i studien.

Vid  analysen  av  elevuppgiften  är  det  av  intresse  i  vilket  sammanhang 
eleverna  visar  sin  medvetenhet  angående  källkritik  och  varför  människors 
åsikter,  uppfattningar  och  beskrivningar  är  olika.  Om  en  elev  exempelvis 
beskriver att: ”kungen var snäll mot honom och därför tyckte han om honom, 
medan kungen var dum mot en annan och därför tyckte den personen illa om 
honom”, utgår eleven i detta exempel i från ett individperspektiv. Beskriver 

���16
St



eleven i stället att: ”de rika gynnades av kungens styre och tyckte därför om 
honom, medan de fattiga inte hade några pengar och ville att kungen skulle 
göra samhället mer jämlikt”, lyfts resonemanget upp på en samhällsnivå och 
berör  även  socio-ekonomiska  faktorer.  Utgår  eleven  i  sina  beskrivningar 
utifrån samhället i stort, och inte enbart utifrån ett individperspektiv, är det 
min  bedömning  att  visar  det   på  en  större  medvetenhet  kring  begreppet 
källkritik och en djupare förståelse i varför personer beskrivs olika.

3.4.3 Intervju 
Intervjuerna till  studien gjordes några dagar efter  att  uppgiften var färdig, 
detta på grund av att jag ville få möjlighet att ta del av elevernas svar innan 
intervjuerna. Vid intervjun hade jag med mig elevernas uppgift och i några 
fall tog jag upp vad eleverna hade svarat i uppgiften. Anledningen till detta 
var min önskan att eleverna skulle vidareutveckla sina resonemang på någon 
fråga muntligt, för att ge mig en djupare förståelse för deras tankar. Tre av 
intervjuerna gjordes i skolans uppehållsrum, medan en intervju fick göras i 
samma grupprum som elevuppgiften gjordes. Intervjuerna tog 15-20 minuter 
att genomföra. Under några intervjuer visade det sig att några av barnen inte 
hade någon förståelse vad själva begreppet källkritik innebär och vad som 
menas med att agera källkritiskt. Därav bestämde jag mig i stunden, att ge en 
kort beskrivning för dessa elever vad källkritik är. Om eleverna inte hade haft 
en aning om begreppet hade intervjuerna blivit problematiska att genomföra, 
då många av mina intervjufrågor  utgick från att  eleverna skulle  ha någon 
slags  förståelse  om  begreppet  källkritik,  då  det  faktiskt  ingår  i 
kunskapskraven för en årskurs 6. Både föräldrar och eleverna blev tillfrågade i 
min handledares hembrev om det var okej om jag spelade in intervjuerna. Jag 
ställde dock samma fråga igen till eleverna innan intervjun tog sin början, för 
att se att inget hade ändrats. Samtliga elevers intervjuer transkriberades. Vid 
dialogbeskrivning av intervjuerna i sektionen resultat kommer det fingerade 
elevnamnets begynnelsebokstav att användas, medan intervjuaren, jag i det 
här fallet, kommer förkortas I.

3.5 Etiska aspekter 
Denna studie använder sig av de riktlinjer och principer inom humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet rekommenderar

för att garantera individskydd. I detta ingår informationskravet, där samtliga
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deltagare i studien ska informeras om sin uppgift i projektet och vilka villkor

som gäller.  I  samtyckeskravet innebär det att  samtycke skall  inhämtas från 
deltagarna.  Är  de  tilltänkta  personerna  i  studien  under  15  år  bör  detta 
inhämtas  från  vårdnadshavare,  vilket  i  denna  studie  har  gjorts  genom  ett 
hembrev.  Den tredje  principen är  konfidentialitetskravet,  vilket  innebär  att 
informationen som ges i studien inte ska kunna användas av obehöriga.

Detta  garanteras  i  denna studie  genom att  alla  namn är  fingerade  och  att 
skolans namn samt kommun inte nämns. Det sista kravet är nyttjandekravet, 
vilket  innebär  att  uppgifter  om  deltagarna  i  studien  inte  får  användas  i 
kommersiella syften eller i på andra sätt icke-vetenskapliga aktiviteter. 33

4. Resultat 
I  resultatdelen  kommer  varje  elevs  fallstudie  presenteras  var  för  sig. 
Fallstudierna inleds med en kort beskrivning av eleven och följs sedan av att 
elevens svar på uppgiften kommer att beskrivas. Slutligen redovisas intervjun 
mellan mig och eleven. 

4.1 Fallstudie Fia 
Fia är 12, men ska fylla 13 år. Hennes favoritämnen i skolan är bild och slöjd. 
På fritiden tycker hon om att rida och se på film. Enligt egen utsago använder 
Fia  mobilen  ganska  mycket  och  då  sociala  medier  som  Snapchat  och 
Instagram. Datorn använder hon mest till skolarbeten.

4.1.1 Uppgiften 

Hur framställs Karl XII i text A?

”Dom tyckte att Karl XII förstörde allt. Dom som skrev ville att alla skulle hata 
Karl XII att ingen skulle minnas honom.”

Hur framställs Karl XII i text B?

”Den som skrev älskade Karl XII den personen tyckte inte att det fanns en 
bättre person en Karl XII. ”

 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig33

forskning. 2002. 7, 9, 12, 14.
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Fias beskrivningar stämmer någorlunda överens med hur Karl XII beskrivs i 
text A och text B.  Även om det i  text A inte nämns ordagrant att  Karl  XII 
”förstörde allt”,  är det möjligt att  finna en sådan innebörd mellan raderna. 
Däremot blir påståendet när Fia skriver att författaren i text A inte vill att vi 
ska  minnas  Karl  XII,  mer  öppet  för  tolkning.  En  möjlig  förklaring  av 
Anckarsvärds beskrivning av Karl XII kan vara att textförfattaren menar att 
glorifieringen  av  honom  är  snedvriden,  och  att  minnet  av  honom  borde 
ändras, snarare än raderas. 

I text B skriver Fia att kronprins Oscar ”älskar” Karl XII, vilket inte riktigt står 
i texten, men att kronprinsen hyser stor respekt och ömhetskänslor för den 
tidigare kungen råder det inga tvivel om. Fia skriver även att Oscar inte tycker 
att  det  fanns  ”en bättre  person” än Karl  XII,  vilket  kanske  blir  en  allt  för 
överdriven beskrivning. Oscars redogörelse av Karl XII innehåller visserligen 
en mängd superlativ, och benämningen övernaturlig människa, är ett epitet som 
sannerligen inte  ges  till  vilken som helst.  Frågan är  dock  i  vilken kontext 
Oscar beskriver Karl XII. Är det som person och konung generellt, eller är det 
Karl XII:s egenskaper som befälhavare för den svenska armén som lyfts fram 
och det är dessa attributeter Oscar känner respekt inför?

Nästan alla  historiska människor  eller  händelser  kan beskrivas  på  olika 
sätt, inte bara Karl XII. Resonera om varför det är så!

”Alla har olika uppfattningar om vad Karl har gjort! Karl kanske hade råka 
sagt nåt som en person inte gillade och en annan person gillade en person som 
var där såg när de Karl gjorde nåt bra medan en annan person såg när han 
gjorde nåt mindre bra.”

I Fias resonemang, som i detta fall enbart kom att handla om Karl XII, belyser 
hon att det är människors egna uppfattningar om den tidigare konungen som 
styr vilket eftermäle vi tillskriver honom, vilket i praktiken stämmer. Vidare i 
sitt resonemang lyfter Fia att det är Karls agerande gentemot individer, i detta 
fall: ”sa något en person gillade, ” en person såg när Karl gjorde nåt bra”, som 
påverkar  bilden  av  honom.  Fia  lyfter  dock  inte  sitt  resonemang  från 
individnivån.  Inga  paralleller  görs  exempelvis  hur  Karl  XII:s  olika  fälttåg 
påverkade Sverige som nation (i både positiv och negativ bemärkelse) eller 
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hur  Karl  XII:s  styre  gynnade  vissa  grupper  i  samhället,  medan  andra 
drabbades negativt.

4.1.2 Intervju 
I  intervjun med Fia kan hon först  inte ge någon beskrivning av vad ordet 
källkritik betyder eller hur man är källkritisk. Fia blev därför en av eleverna 
som fick en förklaring vad källkritik är för att intervjun ska kunna fortlöpa:

I: Tänk dig ordet kunskap. För att få vår kunskap, så måste vi hämta vår kunskap någonstans. 
Här har vi kunskapen (sträcker ut högerhanden för att visa)
F: Vi läser på?
I: Vi läser på… eller man kanske hittar gamla grejor från 1400-talet, till exempel ett brev, eller 
man kanske får höra från någon person som var på plats där det skedde, och på det sättet får vi 
kunskapen. Så här har vi källorna: Vi läser på kanske i en bok, vi hittar gamla brev, eller vi hör 
från  en  annan  person.  Det  blir  källorna  till  vår  kunskap.  Här  har  vi  källorna  (sträcker  ut 
vänsterhanden) och här har vi kunskapen (sträcker ut högerhanden).
F: Okej.
I: Och det är nu ordet källkritik kommer. Hur vet man att någonting är sant? Hur vet man att 
brevet från 1400-talet stämmer? Är inte det förfalskat, det kanske skrevs på 1800-talet? Hur vet 
man att personen som berättade att han var på plats när det skedde inte ljuger? Så källkritik 
handlar om att vara kritisk mot källorna för att veta om det man läser, ser eller hör är sant. 

Efter den inledande beskrivningen av källkritik som begrepp, fokuserar den 
första delen av intervjun på hur Fia tillämpar källkritik.

I:Hur är man då källkritisk?
F: Asså vad man gör?
I: Tänk dig att du skriva en faktatext i skolan.
F: Ja, då kollar jag i böcker eller går in på Google.
I: Okej. Agerar du källkritiskt då?
F: Jamen… om jag ska skriva fakta om något, typ om Felix Sandman, och så står det på flera 
sidor att han är född 1998 och en där det står 2000, då skriver ju jag att han är född 1998. Eller så 
frågar man någon som verkligen vet, typ han själv. Det är ju säkrast egentligen om man vill när 
han är född.

Även om Fia till en början inte var bekant med begreppet källkritik, visar hon 
ändå några källkritiska tendenser genom att berätta hon brukar jämföra olika 
sidor vid insamlandet av fakta. Hon menar även att ett bra sätt för att veta en 
persons ålder kan vara att fråga ”någon som verkligen vet, typ han själv”, i 
det  här  fallet  artisten  och  skådespelaren  Felix  Sandman.  Här  gör  Fia  en 
slutsats att primärkällorna är säkrare än sekundärkällorna.

I: Är det viktigt att vara källkritisk?
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F: Det beror ju på om man vill tala sanning.
I: Är det viktigt att tala sanning då?
F: Ja, för att om jag säger något som inte är sant och sen hittar någon det som är sant, då blir ju 
det jag sagt helt fel.
I: Vad är faran med att det blir helt fel då?
F: Det beror på vad det är. Om det är något jättegrovt… jag vet inte riktigt. Men det beror på 
vad det är. Om det är något litet, sen hittar någon vad som är sant, då är det inte så farligt. Men 
om det är något stort… jag vet inte vad som kan hända (skratt).

På frågan om det är viktigt att vara källkritisk gör Fia en koppling till att det 
beror på om målet är att tala sanning. Hon påtalar sedan, utifrån individnivå, 
att  hon anser  det  är  viktigt  att  tala  sanning,  för  om en annan person kan 
motbevisa  hennes  fakta,  blir  det  hon  sagt  helt  fel.  På  följdfrågan  vad 
konsekvenserna kan bli om den fakta som presenteras är fel, menar att Fia att 
”lite” osanning nog inte är så farligt, men har svårt att precisera hur utfallet 
blir om osanningen gäller ”stora” saker.

I: Är du källkritisk?
F: Jag säger ofta till mina föräldrar: ”man ska inte tro på allt de skriver i tidningen”. För man 
har ju varit med om att det inte stämmer.
I: Kan du ge exempel?
F: Ja, men pappa hade kollat tidningen och sa att det skulle regna, men sen blev det sol ändå. 
Då ska man ju inte alltid tro på vad de säger på vädret.
I: Vad anser du är trovärdiga källor då?
F: I skolan eller?
I: Ja, eller även källor som du använder på fritiden om du hellre beskriver det.
F: Men böckerna vi använder på skolan är trovärdiga. Sen tror jag på det lärarna säger. Fast 
egentligen… ni googlar väl också saker som ni sedan berättar för oss?
I: Ja, det händer.
F: Då kanske man inte ska lita på allt ni säger (skratt).
I: Vad ser du inte som trovärdiga källor då?
F: Jag tror inte på allt som står på Wikipedia.
I: Varför inte?
F: Det har inte varit sant det som stått där, sen har flera i klassen sagt att Wikipedia är dåligt. Jag 
har väl varit med om det kanske en gång [att det inte är sant]. Så jag är nästan aldrig inne där 
längre. Nåt kan väl säkert vara sant, men det känns inte som att allt som står där är det.

Fia  ger  ingen  beskrivning  huruvida  hon  själv  är  källkritisk,  hon  brukar 
däremot säga till hennes föräldrar att det som står i tidningen inte behöver 
vara  sant,  vilket  får  ses  som  en  slags  uppmaning  till  källkritik.  För  att 
exemplifiera detta gör hon en beskrivning om vädret. Angående trovärdiga 
källor anser hon att läroböckerna skolan tillhandahåller och att hennes lärare 
är  trovärdiga,  även  om  hon  visar  en  medvetenhet  om  att  lärarna  också 
inhämtar sin information från någon källa. Fia anser att Wikipedia inte är en 
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trovärdig källa på grund av tidigare negativa erfarenheter från sidan samt att 
”flera i klassen” har sagt att sidan inte är trovärdig. 

I: Har du haft undervisning om källkritik i skolan?
F: Nej. Eller vi kanske har haft, men jag kommer inte ihåg det.
I: Hur går du tillväga för att söka fram information på internet?
F: Jag söker på fakta om det jag ska skriva om. Sedan går jag in och läser och kollar hur mycket 
fakta som finns.
I: Kollar du runt på flera sidor eller tar du första bästa?
F: Om faktan är bra använder jag nog bara en sida. Men om faktan känns dålig byter jag.
I: Tänker du någon gång på om det du läser på Internet är sant?
F: Man har ju hör från andra om det här med Wikipedia. Men inte om någon annan sida.
I: I uppgiften ni gjorde fick ni läsa om Karl XII och hur beskrivningarna om honom skiljde sig åt 
–  trots  att  källorna  var  samtida.  Vet  du  något  i  samhället  där  uppfattningarna  och 
beskrivningarna skiljer sig mycket åt?
F: (Lång tystnad). Nej, inte vad jag kommer på nu.

Fia  kan  inte  minnas  att  skolan  vid  något  tillfälle  undervisat  om källkritik 
under sin grundskoletid. När Fia ska beskriva tillvägagångssättet för att söka 
fram information på internet, är det hur mycket ”bra” fakta som är tillgänglig 
som avgör om sidan används. Fia har endast hört om att Wikipedia inte är 
trovärdig, men har inte hört något liknande om någon annan sida. Angående 
elevuppgiften kunde Fia inte göra några paralleller till dagens samhälle och ge 
exempel där beskrivningar och uppfattningar skiljer sig åt.

4.2 Fallstudie Lionel 
Lionel är 13 år och älskar idrott, framför allt fotboll och innebandy. Han säger 
att han inte har något favoritämne i skolan, utan gillar alla lika mycket. När 
han sitter  vid datorn spelar  han mest  datorspel,  framför allt  Fortnite.  Han 
använder  inte  mobilen  jättemycket,  men  om  han  gör  det  är  det  sms  och 
Snapchat.

4.2.1 Uppgift 

Hur framställs Karl XII i text A?

”Som en dålig dum jävel. Att han ska se ut som en olycka”.
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Hur framställs Karl XII i text B?

”Inte bra i krig men en duktig kung. Hård envis tapper sträng. Att han var 
duktig för folks rättigheter, t.ex. att om inte var bäst på att kriga”.

I  sin  karakterisering  över  hur  Karl  XII  framställs  i  text  A,  skriver  Lionel 
meningen ”Som en dålig dum jävel”. Vad Lionel egentligen menar när han 
använder ordet dum, då ordet kan ha dubbla betydelser, blir en gissningslek. 
Det är oklart om Lionel syftar till att Anckarsvärd beskriver Karl XII utifrån att 
han var en elak person, eller om ordet dum i detta sammanhang används för 
att  Anckarsvärd  tyckte  konungen  var  korkad.  I  beskrivningen  av  text  A 
använder  Lionel  även ordet  olycka,  som även Anckarsvärd använder  i  sin 
skildring av Karl XII. En skillnad är att Anckarsvärd skriver att Karl XII:s styre 
var en olycka för Sverige, medan Lionel menar att Anckarsvärds beskrivning 
gör att han ser ut som en olycka. Även här går det att göra en tolkning vad 
ordet olycka egentligen betyder i de olika sammanhangen. En tydning skulle 
kunna vara att Anckarsvärds användning av ordet olycka syftar till att Karl 
XII:s styre skadade Sverige, därav var han en olycka för nationen. På samma 
sätt är det möjligt att tolka Lionels beskrivning att Anckarsvärd är mån om att 
karaktärsmörda Karl XII, och därför ska han ”se ut som en olycka”. Läsarens 
tolkning  av  Lionels  skrivelse  i  text  A  medför  att  uppfattningen  av 
Anckarsvärds beskrivning av Karl XII kan skilja sig åt. 

Om text  B skriver Lionel  att  Karl  XII  ”inte [var]  bra i  krig men en duktig 
kung.” Här är det intressant att resonera om Lionels förförståelse av Karl XII 
har  påverkat  hans  beskrivning,  då  kronprins  Oscar  tydligt  lyfter  just  fram 
hans färdigheter på slagfältet. För historiskt, även om nutida historieforskning 
har  reviderat  den bilden något,  har  Karl  XII  ofta  beskrivits  precis  tvärtom 
gentemot vad Lionel skriver – han var en lysande befälhavare för den svenska 
armén, men saknade diplomatiska färdigheter som regent.   Lionel skriver 34

också att Karl XII var ”duktig för folks rättigheter”. I Oscars beskrivning av 
den svenske krigarkonungen är det svårt att finna belägg för det påståendet. 
Om det är Lionels förkunskap eller om det gjorts en särpräglad tolkning av 
materialet går det bara att sia om.

 De Vries, Robert. Karl XII. https://www.so-rummet.se/kategorier/karl-xii 2011-03-14. (Hämtad 34

2019-05-08)
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Nästan alla  historiska människor  eller  händelser  kan beskrivas  på  olika 
sätt, inte bara Karl XII. Resonera om varför det är så!

”Alla har inte samma syn/osams/olika sidor av krisen. T.ex. om jag fäller en 
unge så vill jag att det ska framstå som om jag inte gjort något, medan ungen 
vill  att  jag ska få skit  för det.  Gustav II  Adolf  framstod som ”Lejonet från 
Norden”. 

Lionel  lyfter  fram att  det  är  människors  varierade  synsätt  och  vilken  sida 
individen befinner sig i  konflikten,  som styr  varför  händelser  beskrivs och 
uppfattas olika. Lionel använder sig av ett exempel från sin egen vardag för 
att beskriva hur en meningsskiljaktighet kan uppstå. I detta fall syftar Lionel 
till att om han fäller ett annat barn, vill han själv framstå som oskyldig, medan 
barnet som blev fälld vill att Lionel ska få konsekvenser för sitt agerande. I 
slutet av sin text skriver Lionel att ”Gustav II Adolf framstod som ”Lejonet 
från Norden”. Eftersom Lionel inte ger någon ytterligare beskrivning är det 
svårt att utröna vad han vill få fram med meningen. Däremot kan det stärka 
tesen, eftersom han vet vem Gustav II Adolf är och vad han kallades, att det är 
hans förförståelse som påverkat hans beskrivningar av Karl XII.

4.2.2 Intervju 
I  inledningen av intervjun får Lionel besvara frågor rörande källkritik som 
begrepp och hur källkritik ska tillämpas.

I: Vad betyder ordet källkritik för dig?
L: Jag tror att det betyder att man inte ska tro på allt man läser på internet. Om du till exempel 
ska göra ett projekt i skolan behöver du kolla upp källan du hämtar fakta ifrån.
I: Hur är man källkritisk då?
L: Alltså, man kan inte vara för nojig. Det här är inte sant, det här är inte sant. Man måste ändå 
tro att det kan vara sant, om det nu är rimligt det som sägs. Man måste tänka lite själv.
I: Vad anser du är en trovärdig källa?
L:  Kända källor,  alltså inte typ Flashback (skratt).  Men typ skolböcker och så.  Det  är  ju en 
skolbok, och i den kan det inte finnas fakta som inte är sann, eftersom böckerna är till för att vi 
ska lära oss. Det måste vara riktigt.

Lionels  beskrivning av begreppet källkritik utgår ifrån att  sanningshalten i 
informationen som eleverna tillskansar sig inte nödvändigtvis behöver vara 
sann. Det gäller därför att ”kolla upp” källan. En viktig anmärkning är dock 
att Lionel hänvisar dock enbart till att begreppet källkritik åsyftar internet, och 
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inte källor generellt. När Lionel redogör hur användningen av källkritik kan 
praktiseras, menar han att det inte går att vara för nojig. Andemeningen av 
Lionels resonemang kring tillämpning av källkritik är att sunt förnuft är den 
bästa  metoden.  Den mest  trovärdiga källan anser  Lionel  är  läromedel  som 
skolan erbjuder. Detta på grund av att det är skolan som är ”utgivaren” och 
därför måste faktan som presenteras i  läromedlen vara sann,  eftersom den 
faktan är till för att inbringa kunskap åt eleverna.

I: Skulle du säga att det är viktigt att vara källkritisk?
L: Ja. Annars tror jag att alla skulle gå runt och typ… sprida falska rykten om kändisar till 
exempel. Man skulle inte kunna tro på vad folk säger, ingenting. 
I: Hur upplever du att samhället generellt är på källkritik?
L: Ganska bra ändå. Speciellt när man kommer upp i åldern och börjar kunna tänka lite.
I: Är du källkritisk?
L: Oftast, ja.
I: När är du inte källkritisk då?
L: När jag ska göra någonting snabbt och det inte finns någon tid. Då tar jag första bästa fakta 
jag hittar. Om faktatexten inte ska bli bedömd gör jag nog oftast så.
I: Om texten skulle bli bedömd då, vad gör du för skillnad då?
L: Kollar på kända källor. Tänker om det är rimligt och så. Kollar om det är passande. 
I: När du säger kända källor, vilka skulle det kunna vara då?  
L: Wikipedia har ju fixat sitt nu och har blivit mycket bättre. Det är typ det enda jag går in på. 
I: Vad är det du upplever har blivit bättre med Wikipedia?
L:  Själva hemsidan… ja  men förut,  jag vet  inte  om det  är  sant,  man måste  vara källkritisk 
(skratt), men förut har det sagts att man kunde gå in i kodningen och förstöra. Men vad jag har 
hört är det borta. Nu står det samma sak på Wikipedia som vilken annan faktakälla. 

Lionel menar att källkritik är viktigt utifrån premissen att annars skulle det 
vara omöjligt att veta om någonting som sägs eller skrivs är sant. Lionel tror 
dock att människorna i samhället är förhållandevis bra på källkritik, där ”det 
mer utvecklade” intellektet som sker på grund av åldern är anledningen till 
detta. Lionel upplever att han allt som oftast är källkritisk, men att tiden och 
uppgiftens betydelse är faktorer som avgör hur källkritisk han väljer att vara. 
Vid  flera  gånger  i  intervjun  återkommer  Lionel  till  orden  kända  källor.  På 
frågan vad han menar med kända källor, nämner han Wikipedia och säger att 
det är den enda källa han egentligen använder. Lionel menar att Wikipedia 
har genomgått en förändring, även om han skämtsamt påtalar vikten av att 
vara källkritisk, och att han därför upplever den trovärdig.

I:Upplever du att skolan har undervisat i källkritik?
L: Ja. 
I: Kan du ge exempel?
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L: Men som på vissa häften vi har fått har uppgifterna varit att vi ska använda internet för att 
söka upp svar. Då har alltid lärarna sagt att man ska vara källkritisk. Kolla kända källor och så.
I: Har lärarna då sagt hur man gör när man är källkritisk?
L: Ja… jag tror jag gick i  fyran då. Då hade vi två lektioner i  SO där vi gick igenom olika 
begrepp, och då var källkritik ett av dom. Då sa de typ att man inte ska tro på allt man läser och 
att det är viktigt att vara källkritisk.

Lionel menar att skolan har haft undervisning i källkritik. Han exemplifierar 
detta  med  att  vissa  uppgifter  kräver  att  informationen  ska  inhämtas  på 
internet, och att läraren då säger att eleven ska vara källkritisk. Lionel återger 
också  ett  exempel  från  årskurs  4,  där  han  menar  att  en  del  av 
undervisningstiden berörde källkritik. Om man utgår från Lionels beskrivning 
ter det sig om att undervisningen då mer handlat om vad själva begreppet 
källkritik är snarare än metoder för att använda källkritik.

I: I uppgiften ni gjorde fick ni läsa om Karl XII och hur beskrivningarna om honom skiljde sig åt 
–  trots  att  källorna  var  samtida.  Vet  du  något  i  samhället  där  uppfattningarna  och 
beskrivningarna skiljer sig mycket åt?
L: Donald Trump. Han framstår från utsidan att det enda han vill  är att bygga en mur och 
bomba Nordkorea, men i själva verket har han gjort Amerika, jag skulle inte säga till ett bättre 
land, men liksom ett mer fridfullt land. Lägre skatter, lägre bensinskatter, lägre hyror. Tagit bort 
lite extra avgifter. 
I:  Varför  blir  uppfattningarna  om,  i  det  här  fallet  Donald  Trump,  så  olika?  Vilken  sida  är 
egentligen sann?
L: Jag tror att båda kan vara sanna. Jag tror att han vill bygga en mur, han pratar ju om det i typ 
varenda presskonferens. Han ska bygga en mur och bomba Nordkorea. Men man pratar ju inte 
om allt det andra han gör, det får vi inte höra.
I: Om vi tar Karl XII – varför beskrevs han olika av samtida källor?
L: Ja, vissa ville ju att ”vi ska vinna i krig, vi ska vinna i krig”, det var det enda som spelade 
någon roll. Medan vissa fokuserade mer på Sverige och tyckte att vi inte behöver något mer 
land,  utan  kunde  nöja  oss  med  det  vi  hade.  Alla  tänker  helt  enkelt  olika,  alla  har  olika 
uppfattningar och alla vill inte att alla ska framstå på ett bra sätt, för att man själv ska tjäna på 
det. Man kan ju sprida rykten om personer för att medvetet skada någon annan, så att man själv 
ska få fördel av det.

Lionel använder Donald Trump för att förmedla ett exempel från samhället 
där  personers  åsikter  går  isär.  I  Lionels  beskrivning  av  den  amerikanske 
presidenten  är  min  känsla  att  det  är  Lionels  egna  tankar  om  Trump  som 
återges, snarare än att han försöker sig på en objektiv beskrivning av ämnet. 
Den här studien har inte som uppgift att bedöma om USA har blivit ett mer 
fridfullt land eller inte under Donald Trump och inte heller att proklamera för 
vilken sida som har rätt, men Lionels beskrivning skulle med all säkerhet få 
ett  större  medhåll  av  Trump-anhängarna  än  hans  motståndare.  Lionel  har 
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däremot otvivelaktigt rätt att det råder en tydligt polariserad bild av Donald 
Trump. Vidare gör Lionel en tolkning varför Karl XII tolkades olika. Även om 
Lionels beskrivning blir en aning generaliserande ur ett historiskt perspektiv, 
lyfter han tankarna ifrån individen till en samhällsnivå. Lionel berör även att 
alla människor tänker olika samt har varierande uppfattningar om saker och 
ting.

4.3 Fallstudie Mary Jane 
Mary Jane är 13 år. Hennes favoritämnen i skolan är engelska och svenska. På 
fritiden sysslar hon både med friidrott, gymnastik och dans. Mary Jane tycker 
att hon sitter för mycket med telefonen, men menar att det är svårt att slita sig 
ifrån den. Framför allt är det sociala medier hon använder. Datorn använder 
hon bara på skolan. 

4.3.1 Uppgift 

Hur framställs Karl XII i text A?

”Han framställs som en ganska slarvig konung. Personen som skrev texten 
hatade även att han var som en ”diktator”. 

Hur framställs Karl XII i text B?

”Att han var bra på att leda dom svenska krigarna till seger. Han framställs 
som ädel och tapper som lejonet. Han beskrivs även som sträng mot sig själv.” 

I Mary Janes framställning av Anckarsvärds tankar om Karl XII beskriver hon 
honom ”som en slarvig konung”. Även om Anckarsvärds redogörelse av Karl 
XII är långt ifrån smickrande, uttrycker dock inte adelsmannen att Karl XII 
visade bristande noggrannhet och var oordentlig, som är Svenska Akademins 
förklaring av ordet slarvig.  Mary Jane lyfter dock fram Anckarsvärds förakt 35

om enväldet, genom hänvisningen till att Anckarsvärd beskriver honom som 
en ”diktator”. 

 Svenska Akademins ordlista. https://svenska.se/saol/?hv=lnr85505 (Hämtad 2019-05-08)35
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I Mary Janes beskrivning av text B återger hon i närmast precist Oscars tankar. 
Hon framhäver att han var en bra ledare för den svenska armén och hänvisar 
även till de karaktärsdrag kronprinsen ger exempel på.

Nästan alla  historiska människor  eller  händelser  kan beskrivas  på  olika 
sätt, inte bara Karl XII. Resonera om varför det är så!

”T.ex. så kan dom rika tycka att en kung eller så kan vara bra eftersom att dom 
har det bra. Fattiga som inte har det så bra kan se ner på kungen och kanske 
tycka att han borde se till så att alla har det bra. Vissa kan även vilja ha det på 
sitt sätt och blir arga om det inte blir så.”

I sitt resonemang beskriver Mary Jane först ur ett socio-ekonomiskt perspektiv 
om  hur  olika  grupper  gynnas  olika  av  en  kung,  och  att  det  påverkar 
människornas synsätt. Människorna som får ta del av den kungliga glansen 
hyser  sympatier  för  ledaren,  medan  människorna  som  inte  omfattas  av 
privilegierna delar inte den positiva bilden av konungen. Mary Jane beskriver 
även på individnivå att människors vilja att ha saker på sitt sätt, gör att saker 
beskrivs och upplevs olika. 

4.3.2 Intervju 
Första delen av intervjun fokuserar på Mary Janes uppfattning om begreppet 
källkritik och vad det innebär att vara källkritisk.

I: Vad betyder ordet källkritik för dig?
MJ: Ehm… källkritik är väl typ att man inte ska lita på allt man läser, och att man ska ta reda på 
den riktiga faktan.
I: Hur är man då källkritisk?
MJ: Men det kan väl synas… om man är inne på en hemsida som verkar lite konstig och så, då 
kanske det inte är så allvarlig och seriös fakta. Om jag jämfört det med en sida som verkar veta 
vad de ”gör”, då skulle jag lita på den mer.
I: Hur är en hemsida konstig?
MJ: Men att det inte ser rätt ut, alltså inte speciellt proffsigt också. 
I: Så sidornas design påverkar om du tycker det känns trovärdigt?
MJ: Ja, det skulle jag säga.
I: Försöker du vara källkritisk?
MJ: Ja, det tror jag. Jag har ju hamnat på någon hemsida som man känner, det här känns inte 
riktigt sant och så, då har jag försökt hitta någon bättre fakta.
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Mary Jane beskriver begreppet källkritik utifrån att det gäller att ha kritiska 
glasögon  på  sig  under  inläsningen  av  en  källa,  och  målet  är  att  finna 
sanningen – alltså den korrekta faktan. I hennes beskrivning av hur källkritik 
bör tillämpas, beskriver Mary Jane att en hemsida som ser konstig ut, oftast 
inte innehåller bra fakta och därmed inte känns särskilt trovärdig. Hon påtalar 
i  stället  att  hon då skulle  använda en sida som verkar ”veta vad de gör”. 
Kontentan  är  att  sidornas  design  påverkar  Mary  Janes  bild  om  källornas 
känns trovärdiga. På frågan om Mary Jane är källkritisk, utgår hon återigen att 
det är den känsla hon får av hemsidan, som påverkar om hon kommer att 
använda faktan sidan tillhandahåller eller byta internetsida.

I: Skulle du säga att det är viktigt att vara källkritisk?
MJ: Ja.
I: Varför?
MJ: Men om du ska lämna in en uppgift om… Paris eller Frankrike, då är det bra om du vet att 
det du säger är sant, så att de som lyssnar eller läser det inte lär sig fakta som inte stämmer. 
I: Oc.. [avbruten]
MJ: Och även för en själv, annars lär man sig något man själv tror är sant, även fast det är fel. 
I: Vilken eller vilka källor litar du mest på?
MJ: Wikipedia brukar oftast vara bra. De verkar ha ändrat lite system och så, så det känns mer 
professionellt där än tidigare, både hur det ser ut och vad som står. Om man söker på något 
kommer det ofta upp vad det står på latin och så, det känns proffsigt.  Sen litar jag på vad 
lärarna säger och våra skolböcker [läromedel]. Skolböckerna litar jag nog mest på.
I: Varför litar du på skolböckerna mest?
MJ: För att det är till för att vi ska lära oss och då lär det ju vara ett krav att det ska uppfylla… 
(lång tystnad) att det ska vara sant det som står. Det ska inte stå något konstigt i dom.

Mary  Jane  påtalar  att  det  är  viktigt  att  vara  källkritisk  för  att  inte  sprida 
osanning och för att personligen inte tillskansa sig egen kunskap som senare 
visar sig vara falsk. Mary Jane menar att Wikipedia trovärdigare än tidigare, 
då  hon  upplever  att  designen  och  texterna  som  skrivs  nu  känns  mer 
professionella. Återigen återkommer Mary Jane till att utseendet på hemsidan 
har en stor roll i om faktan som presenteras ska kännas trovärdig. Mary Jane 
menar dock att de läromedel skolan erbjuder är det material hon litar mest på. 
Anledningen  till  detta  är  att  böckerna  ”finns  till”  för  att  eleverna  ska  få 
kunskap från dem och att det som står i böckerna bör därför vara sant.

I: Upplever du att skolan har undervisat dig i källkritik?
MJ: Jag har inte jättebra minne, men jag tror att vi har pratat om det lite då och då.
I: Kan du komma ihåg om ni haft lektioner som bara handlat om källkritik?
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MJ: Inte vad jag kan komma ihåg, men jag har inte jättebra minne som sagt. Jag är dock ganska 
säker på att vi pratat om det någon gång, men inte haft någon lektion om det. Då borde till och 
med jag kommit ihåg det (skratt).
I: Hur går du tillväga för att söka fram information på internet?
MJ: Men vi tar Paris som exempel för vi pratade om det tidigare. Då söker jag på Paris och 
väljer sedan en sida som har bra fakta. Om jag tycker faktan inte känns bra byter jag sida.
I: Om du hittar en sida som du anser har bra fakta, använder du bara den då?
MJ: Ja, det gör jag nog. Men ibland kollar jag även på andra om jag orkar.
I: Om vi säger att en sida säger att Paris har så många invånare, medan en annan säger en 
annan siffra. Vilken ska man då tro på?
MJ: När du söker så skulle jag ta den som står längst upp, för det är den flest använder som 
källa. Det är den mest populära sidan.

Mary  Jane  kan  inte  minnas  att  hennes  skola  haft  renodlade  lektioner  om 
källkritik, däremot upplever hon att de ibland har ”pratat” om det. Vid hennes 
beskrivning av hur hon söker information på internet, i hennes fall gäller det 
Paris, väljer hon en sida som har ”bra” fakta. Om hon upplever att faktan inte 
är tillfredsställande väljer hon en annan internetsida. På följdfrågan hur hon 
ska ta fram information om Paris invånarantal om olika sidor ger varierande 
resultat, berättar Mary Jane att den sida som står längst upp (när du gör en 
sökning på Google) skulle hon använda med hänvisningen till att den sidan är 
mest populär. 

I: I uppgiften ni gjorde fick ni läsa om Karl XII och hur beskrivningarna om honom skiljde sig åt 
–  trots  att  källorna  var  samtida.  Vet  du  något  i  samhället  där  uppfattningarna  och 
beskrivningarna skiljer sig mycket åt?
MJ: Ja.
I: Kan du ge exempel?
MJ: Statsministern. Jag tror att det var många som tyckte han gjorde ett bra jobb, medan många 
tycker han gjorde ett dåligt jobb. Sen blir det ofta att när man tänker att det ska komma en ny 
[statsminster], så tror man att det ska bli jättebra och så blir det inte det. När sen den är klar 
med sitt jobb och någon annan tar över, då vill man ha tillbaka den gamla igen för att den var 
bättre. 
I: Varför har folk så olika uppfattningar då, om till exempel statsministern?
MJ: Folk vill väl olika. Vissa tänker att så här ska vårt land se ut, medan andra tycker att det är 
helt fel. 
I:  Men  om  vi  leker  med  tanken  att  jag  är  helt  blank  och  har  ingen  uppfattning  alls  om 
statsministern eller om Karl XII. Vem ska jag då tro på? 
MJ: Jag tror att det viktigaste är att söka runt lite, alla tycker ju olika. Så det kan vara fifty fifty 
vilken man ska tro på. Det kan vara ganska svårt att komma fram till. 

Mary  Jane  kan  ge  ett  konkret  exempel  från  samhället  på  en  person  där 
människors  åsikter  går  isär.  Hon  upplever  att  många  gillar  det  jobb 
statsministern  gör,  medan  andra  inte  delar  samma  åsikter.  När  sedan 
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statsministern byts ut och ersätts av en annan och allt ska bli frid och fröjd – 
då saknar vi den gamla statsministern. Mary Janes beskrivning om Sveriges 
regeringschef går att likna vid ett snurrande hjul, där statsministrar byts ut 
med jämna mellanrum, men missnöjet mot eliten förblir ständigt intakt.  

 

4.4 Fallstudie Hugo 
Hugo är 13 år. Hans favoritämne i skolan är historia och engelska. På sin fritid 
spelar han helst dator- och tv-spel och kollar på film. Han säger att han nästan 
alltid kollar  på telefonen och då på Youtube eller  läser  på fakta om saker. 
Datorn  använder  han  mest  för  att  spela  på,  och  ibland  för  att  skriva 
skolarbeten. 

4.4.1 Uppgift 

Hur framställs Karl XII i text A?

”1. Han var kass för att han fick andra länder att ofrivilligt kriga för honom. 2. 
Tvinga länder att kriga för honom. Han gillade att kriga väldigt mycket. 3. Att 
han var en dålig kung för att han ”styrde Sverige fel”. ”

Hur framställs Karl XII i text B?

” 1. Han var nästan övernaturlig för att han inspirerade många med sitt mod. 
2. Karl var det en kung borde vara han inspirerade, modig, perfekt. 3. Karl 
borde  bli  hyllad  för  att  han  var  nästan  övernaturlig  och  han  inspirerade 
många personer.”

För att  besvara frågorna har Hugo använt sig av de frågor Skolverket gav 
exempel på i materialet. När det gäller text A återkommer Hugo två gånger till 
att Karl XII fick/tvingade andra länder att kriga för honom. I Anckarsvärds 
beskrivning nämns ingen sådan information. Även här, likt fallet med Lionel, 
är  frågan om det  är  Hugos förkunskap som påverkar  framställningen.  För 
mycket riktigt var det inte bara svenska karoliner som ingick i Karl XII:s här, 
utan även bland annat turkar, kosacker och tyskar.  Spörsmålet är om Hugo 36

själv upplever det negativt att Karl XII hade mer än karoliner för att kriga för 

 Rosenblad, Jan-Gunnar, och Söderholm, Gundel. Bilden av Karl XII förr och idag. https://www.so-36

rummet.se/fakta-artiklar/bilden-av-karl-xii-forr-och-idag 2014-02-11, (Hämtad 2019-05-08).
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hans sak, och att det därför återfinns i hans framställning. I sin definition av 
text A framhåller även Hugo att Anckarsvärd beskriver Karl XII som en dålig 
kung och som styrde Sverige fel, vilket får ses som en likartad beskrivning av 
den Johan August Anckarsvärd ger. 

I Hugos återgivelse av text B är den snarlik kronprins Oscars beskrivning. Karl 
XII:s  karaktärsdrag  finns  med  och  hans  inspirationsförmåga  som 
krigarkonung påtalas. En möjlig tolkningsfråga är dock när Hugo skriver att 
Oscar  återger  Karl  XII  som  perfekt,  ett  ord  som  inte  finns  med  i  Oscars 
beskrivning. Återigen blir frågan i vilken kontext Oscar beskriver Karl XII. En 
del i Oscars redogörelse talar för att det är i rollen som krigsherre, snarare än 
som regent i allmänhet, som han hyllas för: ”Ädel, rättvis, sträng mot sig själv, 
tapper  som  lejonet,  framstod  han  för  dem  såsom  nästan  övernaturlig 
människa.” Just ordet dem i det här sammanhanget går att tolka i Karl XII:s 
förmåga  att  motivera  sina  krigare,  och  att  det  är  i  den  kontexten  han  får 
beskrivas som övernaturlig. Hugo kan mycket väl ha rätt i att Oscar tyckte 
Karl XII var perfekt, men då kanske snarare som militär än konung. Vissa kan 
ju dock hävda att det inte går att särskilja Karl XII som fältherre i strid och 
regent, då han trots allt spenderade de flesta av sina levnadsår ute i krig.

Nästan alla  historiska människor  eller  händelser  kan beskrivas  på  olika 
sätt, inte bara Karl XII. Resonera om varför det är så! 

 ”1.  Olika  åsikter,  olika  upplevelser.  2  Olika  åsikter  ändrar  andras  åsikter. 
Lögner ändrar andras åsikter. 3. Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Adolf 
Hitler, Bonnie & Clyde.”

Hugo menar att det är människors olika åsikter respektive upplevelser som 
påverkar  varför  historiska  händelser/personer  beskrivs  olika.  Hugo menar 
även att olika åsikter kan ändra andras åsikter, vilket jag tolkar som att Hugo 
åsyftar  till  att  god  retorik  och  övertygande  argument  kan  vinna  över 
”motståndaren” till sin sida. En intressant aspekt är att Hugo även nämner 
lögner och hur det potentiellt kan ändra andras åsikter, vilket går att koppla 
mot källkritiken. Hugo tar även upp fyra personer som han tycker beskrivs 
olika. Huruvida det råder en tydlig polarisering kring Adolf Hitlers eftermäle 
i dag vore kanske en allt för grov generalisering, men att bilden av honom på 
1930-talet var delad råder det inga tvivel om. Att uppfattningen av Abraham 
Lincoln var splittrad under 1860-talets USA är också ett faktum, även om han i 
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dag toppar de flesta omröstningarna om vem som är de Förenta Staternas 
bästa president någonsin. Att Hugo refererar till Bonnie och Clyde visar på 
god historisk kunskap och skurkparet  är kanske också ett  av de tydligaste 
exemplen där historiska människor beskrivits och uppfattas olika.

4.4.2 Intervju 
På samma sätt som i fallstudien Fia kunde inte Hugo göra någon beskrivning 
av ordet källkritik, även om han hävdade att han hört ordet ett flertal gånger. 
Därav  fick  även  Hugo  samma  beskrivning  som  Fia  om  själva  begreppet 
källkritik innan intervjun startade på ”riktigt”.

I: Är det viktigt att vara källkritisk?
H:Jag tror att det är viktigt, för du kan få information på internet som är falsk. Vissa tror att 
jorden är platt och andra tror att man blir homosexuell eller kan få autism av vaccin. Allt det är 
ju falskt. 
I: Men om du ska söka information på internet, vi säger om USA och 1800-talet som jag vet att 
du är intresserad av, hur går du tillväga då?
H: Wikipedia, böcker, ljudböcker och så andra faktasidor.
I: Är det viktigt för dig att kunskapen du hittar där är sann?
H: Alltså, om jag hittar någonting, typ den här personen var en stor cowboy på den här tiden, 
då vill jag hitta mer fakta om den personen för att ha bevis på att det är sant. 
I: Är du källkritisk?
H: (lång tystnad…)
I: …alltså när du läser fakta om saker, tror du att alla fakta du hittar är sann?
H: Nej. För det finns aldrig ett riktigt sätt att veta om en sak är sann. Du kan höra på radio eller 
kolla på tv:n och någon säger att detta har hänt, men det vi inte.
I: Varför gör vi inte det?
H: För att de behöver inte tala sanning.
I: Men hur ska vi då veta om någonting är sant?
H: Det går egentligen inte, för ingen vet om historierna man hört är sanna. Religionerna till 
exempel, jag är själv ateist och tror att berättelser därifrån inte är sanna. [Ett långt resonemang 
om religioner följer, men som inte är relevant för studien].
I: Okej. Men om vi säger så här: även om vi inte kan veta till 100 procent om något är sant, hur 
går du tillväga att veta om det mesta talar för att det är sant?
H: Om jag hör från flera personer som känt personen, eller hör från flera som var där när något 
inträffade. Om alla ger samma historia är det ganska trovärdigt.
I: Okej, men ..[avbruten]
H: Som med Hitler. Han var ju en dålig person och det var många personer som visste det.

Hugo säger att han tror källkritik är viktigt, detta på grund av att det finns 
information  på  internet  som  är  falsk.  Detta  exemplifierar  han  genom  att 
motsätta sig The  Flat Earth Society argument mot att jorden inte skulle vara 
rund samt de motståndare mot vaccin som hävdar att ämnena i sprutan kan 
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ligga till grund för autism och homosexualitet. Här klargör Hugo att det finns 
saker som är falska.  Det  står  också klart  att  Hugo tillämpar något  slag av 
källkritik när han söker fakta. Om han intresserar sig, i det här exemplet gäller 
det  en  cowboy,  vill  han  hitta  fakta  från  flera  källor  för  att  kunna  få  det 
verifierat att det som står är sant. Senare i intervjun menar Hugo dock att det 
inte går att veta om något är sant, vilket blir en motsägelse av det han tidigare 
sagt. Huruvida Hugo tänker på sanning ur en filosofisk kontext och att det 
inte  finns  några  absoluta  sanningar  eller  om  han  förvirrar  sig  i  sitt  eget 
resonemang är svårt att utröna. Hugo menar dock att något är trovärdigt om 
flera personer kan ge samma bild av en person eller händelse. 

I: Har skolan undervisat er i källkritik?
H: Ja, i historia. 
I: Okej. Så när ni haft historia har ni pratat om källkritik? Kan du ge exempel vad ni pratade om 
då?
H: Alltså… man vet kanske inte. Han som upptäckte Amerika, han upptäckte ju egentligen inte 
Amerika…
I: Du tänker på Christofer Columbus?
H: Ja…man har ju inget bevis… man vet inte om indianerna, som inte borde kallas indianer, 
egentligen vad de kallade landet.  Var han egentligen först? Det vet man ju inte. Det finns ju 
flera historier från religion. Du vet inte om det är sant det som skrivs eller om de bara hittade på 
det. Jag pratade med xxx [elevens lärare] om att Jesus gjorde vatten till vin, då skulle han vara 
full ganska ofta om man kunde få det finaste man kunde dricka. Då kan det bara varit någon 
full person som skrev det och som fått massa personer att tro på det. 
I: Så jag tolkar att du tycker man ska vara källkritisk mot bibeln?
H: Hur skulle en människa kunna flytta på vatten med hjälp av gud?
I: Men kommer du ihåg om ni pratat just om källkritik, till exempel haft en lektion om det?
H: Tror inte det, men jag hade hört begreppet innan du förklara det.

Att Hugo besitter kunskaper om historia råder det inga tvivel om – däremot är 
det  svårt  att  få  en  klartext  i  om  Hugo  upplever  att  han  haft  någon 
undervisning  i  källkritik.  Hugo  beskriver  till  en  början  att  han  fått 
undervisning i källkritik inom historieämnet, men kan inte ge några konkreta 
exempel på hur kunskapsförmedlingen ser ut.  Senare i  dialogen säger han 
också  att  han  inte  kan  komma  ihåg  om  det  skett  någon  undervisning  i 
källkritik. Hugo återkommer i stället återigen till en diskussion om vad som är 
sant eller falskt; först om Christofer Columbus och senare om Jesus och Moses. 

I: Hur går du tillväga för att söka fram information på internet?
H: Jag går in på Wikipedia. Jag kollar andra artiklar också. Jag kollar om det finns ljudböcker 
och böcker. 
I: Så när du söker information, vi säger om amerikanska inbördeskriget, då vill du ha flera olika 
källor? 
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H: Ja, men om jag hittar på Wikipedia, och hittar till exempel att den här cowboyen var en känd 
mördare och jättedum och sen hittar jag i en bok, där flera personer skrev att de kände honom 
och han räddade folk och dödade bara dumma människor.
I:Hur resonerar du kring att källor på internet är trovärdiga?
H: Visst, folk kan ändra på Wikipedia grejor, men man måste ha ett konto och man måste betala 
också för att kunna ändra. 
I: Så du tycker Wikipedia är trovärdigt?
H: Ja, jag har använt det i flera år. Till och med på svenska läxor sen typ i ettan [årskurs 1]. 
I: Vad tycker du gör en källa trovärdig?
H: Om man stavar fel ofta, då borde man inte ha ett jobb i att skriva texter, om du inte kan stava 
rätt. Och sen om sidan har något konstigt namn…[lång tystnad]. Sen är det bra om det finns ett 
namn på den som skrivit. Då kan man ju söka upp personen och se om den varit trovärdig 
tidigare.

Om  Hugo  söker  fram  fakta  på  internet  använder  han  nästan  uteslutande 
Wikipedia och har gjort så sedan årskurs 1. Han anser att Wikipedia är en bra 
källa, och även om det går att ändra fakta där, menar han att proceduren är 
lång och komplicerad. På frågan vad som gör en källa trovärdig, svarar Hugo 
åt andra hållet och radar upp faktorer som gör en källa icke-trovärdig. Dålig 
stavning och namnet på hemsidan ger han som exempel. Har faktatexten en 
författare upplever Hugo att sidan blir mer trovärdig, för då går det att söka 
upp personen och bedöma trovärdigheten i dennes tidigare verk.

I: I uppgiften ni gjorde fick ni läsa om Karl XII och hur beskrivningarna om honom skiljde sig åt 
–  trots  att  källorna  var  samtida.  Vet  du  något  i  samhället  där  uppfattningarna  och 
beskrivningarna skiljer sig mycket åt?
H: Ja.
I: Kan du ge något exempel?
H: Donald Trump.
I: Kan du utveckla mer?
H: Det finns folk som tycker han är en dålig president för att han tog bort väldigt många av 
Obamas [Barack Obama, tidigare president i USA] gamla grejor, som ObamaCare och så. Man 
fick gratis och sånt, men då skulle man behövt betalat mer i skatt ändå. Sen, när jag senast var i 
USA, då var det två olika, en person och ett par, som vi pratade med om Trump. Och båda 
tycker han var bra, på grund av att…på grund av att dom tjänade mer pengar. Dom behövde 
betala lägre skatt, men betala för sjukvård, men det var mycket lägre än vad det var med Bush 
[George W Bush, republikansk president före Donald Trump] också.
I: Okej, så att.. [avbruten]
H: Sen tycker folk att han är en hatisk rasist som avskyr allt dom gillar. Han är sexist och allt. 
I: Och vilken av dessa sidor som beskrivs av Donald Trump ska man tro på?
H: Jag tror inte han är en hatisk sexist, rasist och allt. Jag tror att han är en sån där människa, 
som ville bli president på ett skämt eller nåt.
I: Kan du komma på någon mer än Donald Trump? Händelse eller person där folk har delade 
åsikter…
H: Veganer, vegetarianer och folk som äter kött. Veganer är väl så att ”mjölk är från djur och det 
får man inte dricka”. Man får inte äta ägg, kött och så. Och vegetarianer äter inte heller kött och 
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så. Fast… om alla djur som hade dött hade kommit tillbaka, då hade våran planet inte fungerat. 
Och om vi har de här djuren, som ändå kommer att dö, då måste det vara bättre att äta dom. 
Om vi inte gör det kommer det ta slut på alla grönsaker och så.

På samma sätt som Lionel, använder Hugo Donald Trump som exempel på en 
person  där  åsikterna  går  mycket  isär.  Hugo  visar  på  god  kunskap  i 
nutidsorientering,  genom  att  hänvisa  till  både  ObamaCare  och  George  W 
Bush i sin utläggning och kan ge en beskrivning av skilda uppfattningar av 
den nuvarande amerikanske presidenten. Hugo gör även en beskrivning av 
veganer,  vegetarianer  och  köttätare.  Här  resonerar  Hugo  däremot  inte  om 
människors  varierade  åsikter  i  frågan,  utan  redovisar  vad  de  faktiska 
begreppen innebär och avslutar  med en subjektiv beskrivning av vad som 
skulle hända om vi inte åt kött.

5. Diskussion 
I  detta  kapitel  kommer  jag  först  att  redovisa  en  resultatdiskussion,  där 
studiens frågeställningar diskuteras utifrån det empiriska materialet. Kapitlet 
avslutas med en metoddiskussion. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Vad har elever i årskurs 6 för kunskap om begreppet 
källkritik? 

Att kunna göra en unisont giltig förklaring av vad källkritik är blir ganska 
svårt. Begreppet förklaras olika i böcker och gör man en sökning på internet 
finns  det  inte  heller  något  entydigt  svar.  Hermansson  Adler   skriver  till 37

exempel  att  ”källkritik  innebär att  fastställa  materialets  karaktär  och värde 
genom  ett  system  av  metoder,  där  man  avgör  om  man  vågar  lita  på  en 
uppgift”,  medan Ågren beskriver källkritik på följande sätt:  ”  […] detta är 
detta som är källkritik: kritisk granskning av uppgifter och uppgiftslämnare 
utifrån en viss frågeställning”.   Listan av olika beskrivningar av begreppet 38

går att göras längre.

 Hermansson Adler. Historieundervisningens byggstenar. 112. 37

 Ågren. Metodguide för historiska studier. 42. 38
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Trots  att  begreppet  beskrivs  olika,  tar  jag  mig  ändå  friheten  att  försöka 
utkristallisera  en  gemensam nämnare  för  alla  de  olika  beskrivningarna  av 
begreppet källkritik. Enligt min tolkning, är andemeningen utifrån de olika 
beskrivningar som finns, kan källkritik beskrivas som en metod vars syfte är 
att  undersöka om källorna där informationen inhämtas är  trovärdiga.  Med 
tanke på att begreppet beskrivs på flera olika sätt, är det viktigt att ställa sig 
frågan om det därför går att bedöma elevernas beskrivningar av begreppet 
utifrån  ett  rätt  eller  fel.  Det  är  även  viktigt  att  resonera  kring  vilka 
kunskapskrav man kan ställa på en elev i årskurs 6. Som tidigare beskrivits i 
avsnittet 2.2 förväntas en elev i årskurs 6 ha kunskap om begreppet källkritik 
och även kunna tillämpa metoder för att vara källkritisk. Som lärare gäller det 
därefter utifrån värdeorden i kunskapskraven att bedöma elevens kunskap. 
För när visar eleven egentligen på en god kunskap om begreppet källkritik och 
hur avgör jag när vågskålen tippar över mot mer bristfällig kunskap alternativt 
mer fördjupad? Utifrån min tolkning anser jag att eleverna visar på kunskap 
om begreppet källkritik, om deras svar på något sätt behandlar att källkritik 
innebär ett ifrågasättande av källan för att kunna klargöra om något är sant. 
Skulle eleven även kunna ge exempel på hur man gör för att vara källkritisk, 
visar  eleven  på  en  högre  kunskapsnivå.  Kunde  eleven  inte  ge  någon 
beskrivning alls på frågan om just begreppet källkritik, även om de senare i 
intervjun pratar i  termer som ”man ska inte tro på allt  man läser”,  är min 
bedömning att eleven ändå visar en bristfällig kunskap i just detta. 

Av resultatet  framgår  det  att  vare  sig  Fia  eller  Hugo inte  kan göra  någon 
beskrivning av vad källkritik är innan min förklaring av begreppet. Därav får 
deras kunskap om källkritik som begrepp ses som bristfällig, även om Fia i 
intervjun påtalar ”att hon brukar säga till sina föräldrar att de inte ska tro på 
allt” och att Hugo säger ”att du kan få information på internet som är falsk”. 
De  citaten  visar  visserligen  en  slags  undermedveten  förståelse  om  att  de 
florerar falska uppgifter, men det förklarar inte källkritikens roll, syfte och hur 
den utförs.

I Lionels beskrivning av vad källkritik är, säger han ”att man inte ska tro på 
allt man läser på internet och att […] du behöver kolla upp källan du hämtar 
fakta ifrån”.  Här visar  Lionel  en förståelse i  att  källkritik grundar sig i  att 
inhämtningen av information ska ske med kritiska glasögon, vilket får liknas 
vid någon slags kunskap om begreppet. Lionel hävdar visserligen att detta 
enbart gäller internet, medan källkritik åsyftar till alla typer av källor, men att 
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Lionel förknippar just källkritik med internet är inget konstigt. Det är i sociala 
medier  och  på  internethemsidor  tonåringar  till  stor  del  inhämtar  sin 
information, och det är också på internet främst felaktiga uppgifter publiceras. 

 Lionel kan dock inte ge någon förklaring hur tillämpning av hur källkritik 39

ska se ut, utan pratar i termer att man ”måste tänka själv” och det går inte ”att 
vara för nojig”. Bryter man ner Lionels resonemang går det att likna vid att 
han tycker sunt förnuft ska råda. En sådan inställning att det ska räcka ”med 
att använda det sunda förnuftet för att vara källkritisk”, ser Ågren som en 
bedräglig uppfattning. 40

Även Mary Jane kan ge en beskrivning som går att likna vid en viss förståelse 
av vad källkritik är.  På frågan om vad begreppet betyder, säger hon: ”[…] 
källkritik är väl typ att man inte ska lita på allt man läser, och att man ska ta 
reda på den riktiga faktan”. Mary Janes resonemang bygger också på att det 
ska råda en skepsis mot källor, och att målet ska vara att hitta den ’riktiga’ 
faktan. Till skillnad från Lionel kan även Mary Jane ge en slags beskrivning 
hur källkritiken ska tillämpas, även om det sker i diffusa termer. Hon menar 
att en hemsida som känns konstig har kanske inte så seriös fakta. Mary Jane 
jämför det med en sida, ”som mer verkar veta vad de gör”, och därför blir den 
mer trovärdig.

5.1.2 Hur agerar elever i årskurs 6 för att veta om en källa är 
tillförlitlig? 

Av  intervjuerna  att  döma  är  det  svårt  att  peka  ut  om  någon  av  eleverna 
egentligen har strategier för att bedöma om en källa är trovärdig. Den bild 
som målas upp är att eleverna har hört begreppet källkritik och anser att det 
är viktigt. Vissa kan även göra en beskrivning av begreppet, men kunskapen 
hur källkritik ska tillämpas i  praktiken är tillsynes bristfällig.  För även om 
eleverna i  sina resonemang talar  om ”att  vara källkritisk”,  är  deras  vidare 
beskrivningar hur de går tillväga inte särskilt källkritiska. Fia berättar att hon 
brukar ”kolla runt litegrann och se om det finns något bättre [hemsida med 
fakta]” medan Lionel säger att ”man måste tänka om det som står är rimligt”.

 Alexandersson, Kristina. Källkritik på internet. https://internetstiftelsen.se/guide/kallkritik-pa-internet/39

varfor-kallkritik-pa-natet/ 

 Ågren. Metodguide för historiska studier. 2018, 63.40
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Några sken av källkritiska tendenser i praktiken skulle kunna ses i Hugos och 
Mary Janes beskrivningar.  Hugo säger att  ”Sen är det bra om det finns ett 
namn på den som skrivit. Då kan man ju söka upp personen och se om den 
varit trovärdig tidigare”. Här belyser Hugo vikten av en textförfattare och att 
det ger en möjlighet att kolla upp tidigare publicerade texter för att bedöma 
dennes trovärdighet. Problemet som kvarstår dock är med vilka metoder Hugo 
ska kunna göra denna källkritiska bedömning av hans tidigare verk.  Mary 
Jane beskriver att hon brukar ”[…] kolla på andra [hemsidor] för att se om 
faktan är  densamma.  Om flera  sidor  skrivit  samma känns det  trovärdigt.” 
Påtalas samma fakta på flera olika ställen är det förmodligen större möjlighet 
att  den  är  sann.  Däremot  går  det  här  att  prata  om  primärkällor  och 
sekundärkällor. Risken är att en hemsida har skrivit felaktig fakta, som övriga 
sidor  sedan okommenterat  återger.  Samtidigt  är  det  kanske väl  mycket  att 
kräva att elever i årskurs 6 ska resonera i sådana tankebanor.

Flera av eleverna tar även upp att om en hemsida på internet upplevs konstig 
eller att layouten inte känns ’professionell’, då minskar dess trovärdighet. Om 
sidan däremot är designmässigt snygg och svenska språket bra, ökar sidans 
tillförlitlighet. Å andra sidan kan ingen av eleverna ge en förklaring hur vi 
kan  veta  att  den  ’snygga’  sidan  är  tillförlitlig,  bortsett  från  dess  estetiska 
dragningskrafter.

Sammanfattningsvis går det att säga att alla elever på ett eller annat sätt tar 
upp kriteriet om kravet på äkthet i intervjuerna. Ingen av eleverna resonerar 
däremot kring samtidskrav, tendenskrav eller beroendekrav.

5.1.3 Hur upplever elever i årskurs 6 att de fått undervisning 
om källkritik? 

I  vilken utsträckning eleverna har fått  undervisning är omöjligt  att  slå fast 
efter denna studie. Eleverna kan inte ge samstämmiga uppgifter och det är 
endast Lionel som kan referera till en faktisk lektion om källkritik, då i årskurs 
4. Mary Jane menar att ”de tror att de har pratat om det lite då och då”, men 
kan inte minnas om de haft lektioner om det, och samma sak gäller Fia. Hugo 
nämner först att de pratat om källkritik inom historieämnet, men huruvida om 
så egentligen är fallet är svårt att avgöra. Även Hugo menar dock att han inte 
kan minnas en lektion som enbart fokuserade på källkritik.
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Elevernas mentor nämnde innan studiens början att årskurs 6 hade arbetat 
med  källkritik.  Hur  den  undervisningen  har  sett  ut  eller  vid  hur  många 
tillfällen det skett, kan denna studie inte svara på. Samtliga elever säger att de 
känner igen begreppet och att de hört från läraren att de ska ”vara källkritisk”, 
men till synes, utifrån den här studien, har de inte verktygen eller kunskapen 
för att kunna agera utifrån lärarens önskemål. Att svenska skolor brister i sin 
undervisning om källkritik är inget nytt, Skolinspektionens granskning visade 
trots allt att 24 av 30 skolor i studien inte uppfyllde kraven.41

5.1.4 Hur går elever i årskurs 6 tillväga för att söka fram 
information på internet? 

Sajten Wikipedia är ett återkommande inslag när eleverna pratar om hur de 
söker information på internet. Både Hugo, Mary Jane och Lionel säger att de 
använder  Wikipedia  regelbundet  vid  insamlandet  av  information  för 
skoluppgifter och anser att hemsidan är en trovärdig källa. Både Mary Jane 
och Lionel säger att Wikipedia har genomgått en förändring och blivit bättre. 
Hugo nämner att det krävs både ett konto och att man måste betala för att 
ändra fakta på hemsidan. Fia är den enda som uttrycker att hon inte litar på 
Wikipedia.  Detta  baserar  hon  på  att  tidigare  har  fakta  som inhämtas  från 
Wikipedia visat sig vara falsk. Samtidigt har hon hört från ”flera människor” 
att sidan inte är trovärdig. Fia säger dock att om hon inte hittar någon annan 
bra fakta, använder hon Wikipedia ändå. 

Huruvida Wikipedia ska klassificeras som en säker kunskapskälla är en ofta 
återkommande  fråga.  I  en  artikel  från  2012  refererade  tidningen  Dagens 
Nyheter   till  en  studie  som  visade  att  6  av  10  artiklar  om  företag  på 42

nätencyklopedin  innehöll  faktafel.  Svenska  Yle   skrev  2016  att  flera 43

undersökningar visar att  Wikipedia som helhet är ganska pålitligt,  men att 
funktionen  som  gör  att  vem  som  helst  kan  redigera  innehållet  i  texterna, 
renderar  i  att  mycket  felaktig  fakta  sprids.  Men  det  finns  även  motpoler. 

 Thuring.  Undervisning om kritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap. 2017, 7.41

 Textförfattare saknas. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/manga-fel-om-foretag-pa-42

wikipedia/ (2012-04-18).

 Stenberg, Gustafsson Nanna. Svenska Yle. https://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/18/kan-man-lita-pa-43

wikipedia (2016-05-18).
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Forskaren Olle Terenius skrev 2017 en debattartikel i Upsala Nya Tidning  44

där  han  menar  att  Wikipedia  ska  räknas  som en  trovärdig  kunskapskälla. 
Terenius  hänvisar  bland  annat  till  en  studie  från  2005,  som  visade  att 
Wikipedia  i  genomsnitt  innehöll  fyra  faktafel  per  artikel.  Encyclopædia 
Britannica,  ett  uppslagsverk  som  ofta  brukar  beskrivas  som  trovärdigt, 
innehöll  i  genomsnitt  tre  faktafel  per  artikel.  Därav,  menar  Terenius,  att 
källorna i stort sett ska ses som lika bra. 

Jag tänker inte sätta mig på en piedestal  och bedöma om Wikipedia är en 
säker kunskapskälla. Precis som vilken annan källa som helst,  anser jag att 
källkritiska glasögon bör användas. Däremot kan jag, i maj 2019, fortfarande 
ändra artiklar på Wikipedia när jag gör ett test. För det krävs ingen betalning 
och inget medlemskap. Även om till och med jag kan se att sidans design har 
ändrats genom åren.

Ett annat återkommande svar från eleverna är att de hänvisar till  sökandet 
efter ’bra’ fakta. Att kunna beskriva vad som egentligen menas med ’bra’ fakta 
är svårt att definiera, men min tolkning är att eleverna menar att det är fakta 
som är användbar för ändamålet. Hittar eleverna en hemsida med bra fakta, 
då  använder  eleverna  sedan  den  sidan.  Skulle  faktan  vara  ’dålig’,  letar 
eleverna efter en ny hemsida för att inhämta information. En sådan process 
beskriver både både Fia och Mary Jane. En potentiell fara med detta är att om 
eleverna inte besitter verktygen för att använda källkritik, har de inte heller 
kunskapen att kunna göra objektivt antagande om faktan är trovärdig. Det blir  
i stället endast den subjektiva ’bra’ eller ’dåligt’-känslan som avgör om källan 
kommer att användas.

5.1.5 Hur resonerar elever i årskurs 6 varför historiska och 
nutida personer/händelser skildras olika, även om 
källorna är samtida? 

Samtliga elever kan ge exempel i uppgiften om Karl XII varför han skildras 
olika, även om källorna är samtida. En gemensam nämnare för alla elevers 
svar är att  människor är olika och därför tycker vi inte på samma sätt om 

 Terenius, Olle. Upsala Nya Tidning. https://www.unt.se/asikt/debatt/du-kan-lita-pa-44

wikipedia-4689733.aspx (2017-06-26).
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saker.  Vissa tycker helt  enkelt  att  något är bra,  medan andra tycker det  är 
dåligt. 

Det  går  däremot  att  göra  en  gränsdragning  utifrån  vilken  nivå  eleverna 
resonerar  och  deras  förmåga  placera  det  på  en  större  nivå  än 
individperspektivet. Mary Jane, till exempel, lyfter in ett samhällsperspektiv 
och att ojämlikheten i både ekonomi och privilegier för gemene man, kan leda 
till  att människor beskrivs olika. Både Lionel och Hugo beskriver även hur 
medveten osanning kan ändra folks åsikter, vilket är en viktig parameter inom 
källkritiken.

I intervjudelen visade eleverna på en för mig överraskande god förmåga att 
kunna ge exempel på personer och händelser som uppfattas olika. Exemplen 
eleverna  gav  var  främst  kopplade  till  politik  (Donald  Trump  och 
statsministern), vilket också kanske är den tydligaste illustrationen i samhället 
där åsikter går isär och personer beskrivs olika. Även om exempelvis Hugo 
och Lionel  i  sina beskrivningar av personerna och händelserna blir  kanske 
omedvetet eller medvetet något subjektiva själva, visar de på en god kunskap 
i nutidsorientering och även en medvetenhet i situationer där det inte råder 
konsensus. 

5.1.6 Slutsats av resultatet 
Den tolkning jag gör utifrån denna studie är att eleverna har hört begreppet 
källkritik  och uppmanas att  använda det,  men eleverna saknar  kunskapen 
eller  förmågan  att  nyttja  det  i  praktiken.  Detta  visas  i  studien  genom  att 
eleverna  inte  kan  beskriva  olika  källkritiska  verktyg  och  även  när  deras 
tillvägagångssätt vid sökandet av information blottas. Slutsatsen blir därför, 
precis som tidigare forskning visat, att undervisningen om källkritik generellt 
i  skolan och även i  denna verksamhet,  inte är tillräcklig.  Med tanke på att 
information aldrig varit  så  lätt  tillgänglig och flödet  av falska nyheter  lika 
stort,  bör denna kursändring ske snarast.  För även om det redan nu står i 
kunskapskraven att eleverna förväntas behärska denna kunskap i 4-6, är det 
bevisat att verkligheten visar att så inte alltid är fallet. Det räcker inte med att 
säga att eleverna ska vara källkritiska, de behöver även veta hur man ska vara 
det. Att inte kunna tänka källkritiskt eller ha ett utvecklat kritiskt tänkande, 
kan leda till en historielöshet som är ett hot mot det demokratiska samhället.45

 Hermansson Adler. Historieundervisningens byggstenar. 2014, 114. 45

���42
St



En fråga som kanske ska ställas om det finns förutsättningar för att elever i 
årskurserna 4-6 ska kunna lära sig grundläggande källkritiska verktyg? Det är 
en annan sak jag tycker  studien kan ge svar  på.  Majoriteten av eleverna i 
studien kan ge goda beskrivningar varför både historiska och nutida personer 
beskrivs olika. Med tanke på att eleverna redan nu besitter den kunskapen – 
bör  det  även  vara  fullt  möjligt  för  eleverna  att  lära  sig  grundläggande 
kunskaper inom källkritik. 

5.2 Metoddiskussion 

Baserat på min erfarenhet från skolan har jag upplevt att elever generellt har 
svårt att vara källkritiska, och att undervisningen om ämnet varit marginell. 
Att därför välja att göra en studie med elever på mellanstadiet om källkritik 
visste jag skulle bli en svår uppgift. Nu i efterhand kan jag konstatera att så 
även  blev  fallet,  även  om  resultatet  ger  en  likartad  bild  av  den  tidigare 
forskning som publicerats på området. 

Det stora problemet var intervjuerna och för mig att hitta gränsen mellan att 
försöka locka fram svar ur eleverna,  utan att  för den delen påverka dem i 
deras svar. Känslan jag upplever är att vissa av eleverna gav en ’förskönad’ 
bild  i  intervjuerna,  som  kanske  inte  till  fullo  återspeglar  hur  de  agerar  i 
verkligheten.  Detta  grundar  jag  främst  på  den  förkunskap  jag  hade  om 
eleverna innan studiens början. Jag har dock gjort allt i min makt att bortse 
från min tidigare kunskaper om eleverna, utan enbart fokusera på det material 
de givit mig för studien. Jag är också självkritisk i hur intervjufrågorna var 
formulerade, då jag tror att flera av intervjufrågorna var för svåra för eleverna, 
och därför  behövde jag improvisera om dem under intervjuns gång.  Detta 
gjorde att varje intervju blev mer spretig och individuell än vad som var tänkt.  
Att jag även behövde förklara begreppet källkritik under intervjuns gång, då 
några elever inte hade någon förståelse om begreppet, var förstås inte heller 
något  jag  hade  räknat  med.  Till  mitt  försvar  får  jag  hänvisa  till 
kunskapskraven i årskurserna 4-6, där varje elev förväntas veta vad källkritik 
är och hur det ska utföras.

Nu  i  efterhand  tror  jag  även  att  det  hade  tillfört  mycket  för  studien  att 
eleverna, till intervjun, hade fått gjort en uppgift som tydligt var kopplat till 
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källkritik.  Då hade jag på ett  enklare sätt  kunna komparera elevens svar  i 
intervjun med elevernas prestation på uppgiften.

Till syvende och sist upplever jag ändå att metoderna som användes i studien 
ger ett empiriskt material som går att använda. Även om det endast är fyra 
deltagare i  studien,  går det  att  hävda att  det  finns en generaliserbarhet  då 
studiens resultat ger en entydig bild av vad tidigare forskning visat.

6. Sammanfattning 
Denna kvalitativa studie följer fyra elever i årskurs 6 och studerar elevernas 
förståelse om begreppet källkritik och hur det används inom skolämnet 
historia. Studien undersöker även elevers förståelse varför historiska personer 
och händelser beskrivs olika, även om källorna är samtida. Studien visar att 
elevernas förmåga i källkritik är i mångt och mycket bristfällig, och att 
huvudorsaken är förmodligen bristande undervisning i ämnet. Samtidigt 
visar majoriteten av eleverna på god kunskap och förståelse varför människor 
beskrivs olika, och varför detta sker, vilket visar att potentialen att utveckla 
kunskap inom källkritik för elever på mellanstadiet även bör finnas.

Nyckelord: Internet, källa, källkritik, åk 4-6, hermeneutik.  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Bilaga 
Intervjufrågor

1. Vad betyder ordet källkritik för dig?
2. Hur är man källkritiskt?
3. Skulle du säga att det är viktigt att vara källkritisk - i sådana fall varför?
4. Är du källkritisk? I sådana fall - hur går du till väga för att vara källkritisk?
5. Upplever du att skolan har undervisat er i källkritik?
6. Hur går du tillväga för att söka fram information på internet? 
7. Hur resonerar du kring om källorna du använder på internet är trovärdiga?
8. I uppgiften fick ni se hur olika personer beskrev Karl XII på helt olika sätt 
från samma tid. Skulle du säga att sådant förekommer även i dagens 
samhälle? I sådana fall - ge exempel.
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