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Abstract 
Institution: Sektionen för Hälsa och samhälle 
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap 41-60 p 
Titel: ”Det sitter i ryggmärgen” - Niondeklassares attityder till och förmåga att 
värdera information på Internet 
Författare: Mattias von Feilitzen 
Examinator: Ingegerd Rydin 
Dokument: Examensarbete, 10 poäng 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken attityd elever i årskurs 9 har till 
källkritik vid informationssökning på Internet samt vilken förmåga de har att värdera 
information på Internet källkritiskt, vilka kriterier de använder för värdering och även 
vilken syn de har på sin förmåga.  
 
Metod: Inledningsvis har fokusgrupper använts som metod, där fyra grupper om 5 
personer från två olika klasser från två olika skolor utgjort underlag, sammanlagt 20 
personer. Därefter har ytterligare en person från varje klass, sammanlagt 4 personer, 
valts ut för genomförande av en informationssökning och följande djupintervju.  
 
Resultat: I studien framkommer att elevernas attityder till källkritik skiftar, både 
individuellt och mellan grupperna. De elever som har kommit i kontakt med området 
källkritik i skolan har en tydligare inställning till att det är viktigt jämfört med de 
grupper som inte har behandlat området i skolan. Elevernas syn på sin förmåga att 
värdera information är överlag att de kan hantera det någorlunda bra. När det väl 
gäller förmågan att värdera information finns det dock stora skillnader, men här är de 
mer individuella snarare än baserade på grupp- eller könstillhörighet. Överlag 
framkommer det att det finns stora brister i förmågan att värdera information och att 
de kriterier som används i stort är baserade på personliga preferenser, oavsett deras 
attityder till Internet som källa och källkritik vid informationssökning. 
 
Nyckelord: attityder, informationssökning, källkritik, grundskola 
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1. Inledning 
Internet har vuxit enormt och är idag en mycket flitigt använd källa för 
informationssökning i många områden och situationer. Denna form av 
informationssökning ställer dock större krav på användaren än vid sökning via 
andra medier, kanske främst beroende på att spridningen av information via 
Internet inte är reglerad men också beroende på omfattningen av information och 
mängden avsändare med olika syften (Rask, 1999). Den värdering av information 
som i andra medier utförs på professionell basis förväntas den lekman som idag 
söker information på Internet själv hantera då det inte automatiskt finns någon 
reglerad kontroll av informationen. Olika metoder för källkritik vid 
informationssökning på Internet har därför blivit nödvändiga för gemene man att 
behärska.  
 
Elever på högstadiet förväntas enligt Läroplanen för grundskolan, LPO 94 
(Skolverket, 2003), kunna söka information och samtidigt värdera de källor som 
de använder sig av i sitt skolarbete. I ett pressmeddelande från Kultur-
departementet (2004) framförs resultat från en undersökning som visar att svenska 
elever är sämst på källkritik bland länderna som undersökts. I en artikel från 
tidningen Datorn i utbildningen (Fagerberg, 2004) blir det mycket tydligt att det 
finns brister i elevernas sätt att hantera källor. Fagerberg genomför i sin egen klass 
en övning där hans elever litar till fullo på den information som presenteras på 
sidorna. Besvärande, men samtidigt komiskt, blir det när hans elever inte ens 
reagerar på uppenbara tecken för att sidan de har kommit till är falsk; på en 
hemsida som påstås tillhöra Säpo uppger man att det ingår i deras uppdrag att 
skicka rabattkuponger till Gudrun Schyman för att underminera hennes ställning. 
Visst kan man skratta åt det hela men samtidigt är det lätt att sätta skrattet i halsen 
när man tänker ett steg till. När en första granskning inte sker av journalister på 
samma sätt som i traditionella medier som radio, tv och tidningar läggs stor vikt 
vid att eleverna själva ska kunna värdera informationen de hittar. 
 
För att över huvud taget kunna använda metoder för att kritiskt värdera 
informationen på Internet anser jag att det också är nödvändigt att ha en insikt i 
hur informationen på Internet ser ut och även en attityd till att källkritik är viktigt. 
Utan detta blir verktygen för att värdera informationen dels svåra att förstå och 
använda och dels svåra att motivera. Detta är naturligtvis inget som enbart gäller 
för elever i grundskolan utan också för varje enskild individ i samhället. Eftersom 
skolan, enligt LPO 94 (Skolverket, 2003), har ett ansvar att lära eleverna att 
handskas med den stora mängden information som är tillgänglig idag är det dock 
här som grunden för ett källkritiskt förhållningssätt ska läggas. Om skolan brister i 
sitt ansvar riskerar elever komma ut i samhället med dålig informations-
kompetens, det vill säga att de är dåliga på att söka, hitta och värdera information. 
Jag tycker därför att det är viktigt att undersöka huruvida skolan lever upp till sitt 
ansvar och det är det som utgör grunden för min studie. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är dels att utreda vilken attityd elever i årskurs 9 har till källkritik 
vid informationssökning på Internet och hur de själva ser på sin förmåga att 
kritiskt värdera informationen och dels vilken förmåga de faktiskt har och vilka 
kriterier de använder för att källkritiskt värdera information. Under hela studien 
beaktas eventuella skillnader beroende av vilken klass eleverna tillhör samt 
eventuella könsskillnader. 
 
Studiens frågeställningar är:  
 
Vilka attityder har eleverna när det gäller att ha ett källkritiskt förhållningssätt vid 
informationssökning på Internet, både vad gäller text och bild, och vilka attityder 
har de till Internet som källa? 
 
Anser sig eleverna ha förmåga och metoder att kritiskt värdera information, både i 
form av text och av bild?  
 
Vilka är de metoder och kriterier som eleverna använder för att värdera 
informationen, både i form av text och av bild? 
 

1.2 Uppsatsens disposition 
Efter detta inledande kapitel presenteras studiens bakgrund där också studien 
motiveras. Därefter ges en introduktion till hur forskare inom Medie- och 
kommunikationsvetenskap ser på Internet som medium och hur Internet-
användningen och informationssökningen via nätet ser ut i skolan i Sverige. 
Följande kapitel innehåller en fördjupning inom källkritik då de kriterier för 
källkritisk bedömning som ligger till grund för studien presenteras. Sedan 
redovisas de metoder som använts vid studien som är fokusgrupper, studie av 
individuell informationssökning samt djupintervjuer. Följande kapitel innehåller 
redovisning av resultatet från studien och analys av detta, uppdelat i fyra 
kategorier efter syfte och frågeställningar. Slutligen avslutas uppsatsen med en 
slutdiskussion som också innehåller förslag till vidare forskning.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel definieras begreppen källa och källkritik som ligger till grund för 
studien. Därefter behandlas skolans uppgift rörande området och sedan diskuteras 
också nyttan med och vikten av ett källkritiskt förhållningssätt ur ett samhälleligt 
och demokratiskt perspektiv som en motivering för studiens relevans.  

2.1 Källa och källkritik 
Nationalencyklopedin (2000) beskriver begreppet källa som grunden till ett 
påstående eller en framställning och här definieras begreppet som det används 
inom journalistiken och den allmänna samhällsdebatten. Som exempel på en källa 
kan nämnas enskilda personer, Internetsidor eller böcker. Källkritik definieras 
som ”vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna men som 
har en mer allmän användbarhet, eftersom målet ytterst är att genom kritisk 
prövning söka fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt, 
brukbart eller oanvändbart för den fråga man söker svar på” 
(Nationalencyklopedin Multimedia, 2000). Leth och Thurén (2000) beskriver 
källkritiken som den metod som man inom historievetenskapen använde för att 
sålla bort de källor som inte gav välgrundad kunskap från de källor som gav det. 
Källorna skulle ge kunskap om verkligheten men erfarenheten var att de kunde 
vara förfalskade eller tillkomna långt efter händelsen. Därför ansåg man inte att 
alla källor var likvärdiga. I den här typen av forskning var ofta syftet att försöka 
nå primärkällan, d v s den ursprungliga källan där uppgifterna kom ifrån, för att få 
uppgifterna bekräftade. Motsatsen till primärkälla är sekundärkälla där 
uppgifterna har gått i ett par eller flera steg från primärkällan, t ex genom att 
återberättas eller sammanfattas av andra än den ursprungliga källan.  
 
En alternativ definition av källkritik är att se det som en metod att bedöma 
sanningshalten i påståenden om verkligheten (Thurén, 2003). Det är dock viktigt 
att inte se det som en osviklig metod som leder till sanningen utan att det handlar 
om att bedöma vad som är sannolikt. Samtidigt måste man vara medveten om att 
källkritik inte är en ersättning för kunskap utan snarare ett komplement och att det 
är viktigt att ha förkunskaper om det område informationen kommer ifrån. 
 
Källkritiken för Internet ser annorlunda ut jämfört med den ursprungliga 
definitionen eftersom det vid informationssökning på nätet många gånger handlar 
om att hitta källor som inte är primärkällor men som ändå kan ge bra information 
(Leth & Thurén 2000). Källkritiken för Internet har med andra ord förändrats från 
sin ursprungliga form för att möta den nya tekniken, men innefattar ändå 
grundbetydelsen att kunna bedöma den information man hittar och finna de källor 
som ger de bästa kunskaperna om verkligheten. Det är också denna syn på 
källkritik som jag utgår från i denna studie. I kapitel 4 redogör jag mer i detalj för 
denna. 
 
Den forskning som jag har tagit del av rörande källkritik har i stor utsträckning 
handlat om den källkritik som journalister använder sig av i sitt yrke. Vissa av de 
studier som har en inriktning mot pedagogik (se 2.2) snuddar också vid området 
och är då riktade mot hur elever bedömer informationen på Internet källkritiskt,  
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men de har då inte ett renodlat fokus på just källkritik. I min studie har jag därför 
valt att inrikta mig mer på just källkritiken och elevernas syn på och förmåga till 
att värdera informationen på Internet. 

2.2 Skolans ansvar 
I läroplanen för grundskolan, Lpo 94 (2003), står angivet:  
 

”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att 
inse konsekvenserna av olika alternativ” (s. 5).  

 
I kommentarer till grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000) står 
ytterligare angivet för ämnet samhällskunskap:  
 

Även förmågan att hantera ett stort informationsflöde och att kunna använda olika 
informationskällor hör till ämnets roll i utbildningen. Att utveckla förmågan att 
söka, granska och värdera information och att omvandla den till ny kunskap har 
sedan gammalt varit ett speciellt ansvar för ämnet samhällskunskap men skrivs nu 
fram även som ett ansvar för samtliga samhällsorienterande ämnen (s. 41).  

 
Här ställs med andra ord krav på skolan att lära eleverna att hantera den mängd 
information som är tillgänglig, t ex via Internet. Jag tycker också att det är viktigt 
att poängtera att det inte bara handlar om att kunna söka informationen utan också 
att kunna granska och värdera den.  
 
I dagens informationssamhälle har skolan en förändrad roll, något som också blir 
tydligt i läroplanens skrivning. Här trycker man på vikten av att kunna hantera det 
stora informationsflöde som IT-samhället har fört med sig. I samband med IT-
samhällets framväxt genomfördes också en stor satsning för att kompetens-
utveckla personal och ge tekniskt stöd gällande IT i skolan under åren 1999 - 
2003. Inom ramen för denna gigantiska satsning genomfördes en mängd projekt 
med olika inriktningar, en del med fokus på källkritik vid informations-sökning på 
nätet. I de rapporter jag har tagit del av från olika ITiS-satsningar på olika skolor i 
landet (Alvudd et al., 2000; Leo, Strand, & Widmark, 2001; Ahlander et al., 2001; 
Berg et al., 2002) skiftar resultatet men erfarenheterna påminner om varandra. De 
skolor som har genomfört hela projekt har funnit att elevernas medvetenhet om 
källkritik har ökat och till viss del även förmågan att värdera kritiskt. Bland alla 
projekt kan man också se att de delaktiga anser att det är ett mycket viktigt 
område.  
 
I och med ITiS har fokus riktats mot informationsteknologins roll i pedagogiska 
sammanhang och det är intressant att se om det har satt några avtryck som finns 
kvar även 2006. Det finns, som jag ser det, ett behov av att utforska huruvida 
skolan klarar av sin uppgift och om eleverna som lämnar grundskolan har såväl en 
sund attityd till som metoder för källkritik.  
 
Den tidigare forskning inom området informationssökning och källkritik i skolan 
som jag har tagit del av har haft en pedagogisk vinkel. Där har fokus legat på  
pedagogiska metoder, vilket lärande som sker och hur detta kan understödjas. I 
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min studie har jag istället valt att fokusera på attityder och förmågor, snarare än 
konsekvenser för pedagogiska metoder eller resultat rörande elevernas lärande. 

2.3 Tillgång till information – en demokratisk 
fråga 
Att ha tillgång till information har i dagens samhälle blivit mer än en fråga om att 
vara uppdaterad för sin egen skull. I ett betänkande från Demokratiutredningen 
(SOU 2000:1) menar man att ”det ökade och friare informationsflöde som 
medieutvecklingen medfört har på många sätt bidragit till att stärka medborgarnas 
möjligheter till deltagande, inflytande och delaktighet” (s. 77). Tillgången till 
information kan alltså sägas ha en demokratisk dimension. 
 
Castells (1999) menar att det vi ser idag är ”en specifik form av samhälls-
organisation där alstring, behandling och överföring av information blir 
grundkällan för produktivitet och makt, på grund av nya tekniska villkor som 
uppstår i denna historiska period” (s.34). Utifrån detta ser han växlande klyftor 
mellan rika och fattiga. Samtidigt menar han att informationsteknologi underlättar 
för kommunikation mellan grupper och att vi kan se nya sätt att forma 
gemenskaper och engagera sig politiskt. Meldré (2002) ser tillgängligheten som 
en viktig aspekt när det handlar om Internetanvändning och tar då upp tillgång, 
kostnader och tiden som påverkansfaktorer. Jag skulle dock vilja gå ytterligare ett 
steg och menar att tillgänglighet också beror på förmågan att hitta och värdera 
information och här blir då också källkritik aktuellt. 
 
Även Carlsson (2002) tar upp frågan om demokratin och trycker på att medierna 
har blivit centrala i vårt samhälle, framförallt när det gäller att hämta kunskap om 
världen omkring oss. Detta påverkar i förlängningen vår förmåga att ta ställning i 
till exempel olika samhällsfrågor. Sjöberg (2002a) kommer också in på dessa 
frågor då hon pekar på att mediernas informationsflöde sätter ramarna för vårt 
deltagande i samhället och att en differentierad tillgång till information kan få 
konsekvenser för utbildning och demokrati. Hon pekar dock samtidigt på att 
denna syn på har kritiserats för att den fokuserar helt på informationsflödet och 
inte tar hänsyn till användningen av det och hur användaren tillgängliggör sig 
informationen. Det är viktigt att inte bara se till mediets förutsättningar utan även 
användningen av det.  
 
Carlsson går vidare på detta spår och menar att ”om inte alla medborgare i en 
demokrati har möjlighet att ta del av samma information så riskerar en av 
grunderna för demokratin, upplysta och kunniga medborgare, att förtvina” (2002, 
s. 312). Samtidigt pekar bara Carlsson här på de tekniska förutsättningarna vad 
gäller spridning av information, medan jag också tycker att det är viktigt att föra 
in frågan om värdering av informationen i diskussionen.  
 
Med de demokratiska aspekterna i åtanke anser jag att ett källkritiskt förhållnings-
sätt är en förutsättning för en fungerande demokrati i informationssamhället. Det 
blir då också viktigt att undersöka vilka möjligheter ungdomar har att källkritiskt 
granska informationen på Internet, särskilt med tanke på skolans uppgift som den 
beskrivs i Lpo 94 (Skolverket, 2003). Där trycker man på att eleverna ska 
förberedas att aktivt delta i samhällslivet och dessutom genomgående på våra 
grundläggande demokratiska värderingar som en utgångspunkt i skolan.  
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3. Det finns på nätet 
I detta kapitel presenteras kort hur Internet kan betraktas i medieforskningen och 
hur ungdomars Internetanvändning i skolan ser ut, för att ge en bakgrund till 
studien. Forskningen kring Internet som massmedium har av förklarliga skäl inte 
pågått under många år. Det är först under senare år som användningen av detta 
medium har varit fokus för forskares intresse. 

3.1 Internet som medium 
Att Internet är ett medium går inte att förneka. Ett medium är den del i 
kommunikationsprocessen som förmedlar ett meddelande från en sändare till en 
mottagare (Hadenius & Weibull, 2003). Det finns dock en diskussion bland 
forskare om huruvida Internet ska ses som ett massmedium. Ett massmedium 
definieras som ett medium som sänder meddelandet i kommunikationsprocessen 
till en stor mängd mottagare (Hadenius & Weibull, 2003). Dahlgren (2002) ställer 
frågan och menar att man måste utgå från vår användning av mediet i 
bedömningen av detta, inte bara hur tekniken är uppbyggd. Trots denna 
utgångspunkt förblir ändå frågan obesvarad, då användningen av Internet tar sig 
så skilda former. Chatt, informationssökning, filmtittande, radiolyssnande, 
tidningsläsande, etc., är bara några exempel på hur Internet används idag och sett 
ur det perspektivet går det inte att se det enbart som ett massmedium. Carlsson 
(2002) skriver att ”Internet kan fortfarande användas som ett massmedium i 
traditionell bemärkelse […] skillnaden mot tidigare är att den massmediala 
logiken, enkelriktade, offentliga, samtidiga, dyr komplex organisation, inte är 
inbyggd i tekniken” (s. 300) och det här påverkar då också förutsättningarna för 
användningen av mediet.  
 
Sjöberg (2002b) pekar på en aspekt av problematiken kring Internet som medium, 
då hon menar att de traditionella massmedierna smälts samman och att vi ser en 
mediekonvergens, såväl tekniskt som erfarenhetsmässigt hos användaren. Den 
tekniska konvergensen innebär att de traditionella massmediernas form och 
egenskaper återfinns på nätet, men utan tydliga gränser dem emellan då de till 
synes ryms inom ett och samma medium. På en och samma hemsida kan det 
rymmas såväl texter och bilder som tv- och radioinslag. Detta medför också en 
konvergens av användarens erfarenheter av dessa traditionella medier. Dessa 
erfarenheter smälts därmed också samman och utgör sedan grund för 
användningen av Internet. I och med den tekniska konvergensen blir också de 
tekniska som institutionella gränserna för ett medium diffusa. Den digitala 
tekniken förändrar också den traditionella dikotomin mellan sändare och 
mottagare, i och med att de främjar ett interaktivt användande av mediet, en 
interaktivitet som grundas i ett aktivt deltagande i både produktion och 
användandet av information (Lövheim, 2002). Med interaktivitet åsyftas i det här 
fallet en möjlighet att låta en användare påverka innehållet eller formen för 
medierad kommunikation (Sjöberg, 2002a). 
 
Sjöberg (2002a) trycker också på behovet av en förändrad syn på mediet eftersom 
distinktionen mellan interpersonell kommunikation och massmedier inte fungerar 
i forskningen om Internet. De digitala medierna har möjliggjort interaktion och 
tvåvägskommunikation på ett sätt som de traditionella medierna inte klarat av 
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(jmf ovan om interaktivitet). Därför är aspekter som interpersonalitet, att både 
antalet sändare och mottagare är flera till antalet samt att mediet både kan vara 
öppet och privat som bör utgöra fokus för forskning kring Internetanvändning. 
Hon menar också att genom ökad kontroll av mediets innehåll tenderar 
användningen bli mer individualiserad och fragmenterad. Med detta i åtanke och 
med utgångspunkt i Carlssons (2002) syn på Internet som medium (jmf ovan) blir 
det tydligt att mediet får ett helt annat användningsmönster än traditionella medier 
som radio och TV. 

3.2 Ungdomars Internetanvändning 
Eftersom studien har fokus på elever i grundskolan är det därför intressant att se 
närmare på hur ungas Internetanvändning ser ut. Sedan mitten av 1990-talet har 
Internet stadigt ökat, både när det gäller tillgång och användning, även om det 
under de senaste tre åren har avstannat i takt. År 2004 hade 71 procent av den 
totala befolkningen mellan 9 och 79 år tillgång till Internet i hemmet, jämfört med 
t ex 3 % 1995 eller 52 % 2000. Ser man på siffror för ungdomar i åldern 15-19 år 
så uppger 87 % att de har tillgång till Internet i hemmet. När det gäller 
användningen i skolmiljö så uppger 39 % av ungdomar i åldern 15-19 år att de 
använder Internet på skola eller arbete en genomsnittlig dag. Fördelat efter kön 
blir det stora skillnader med 29 % av pojkarna mellan 9 och 17 år och 13 % av 
flickorna i samma åldersgrupp (Internetbarometern, 2004). 
 
I Medierådets undersökning (Unga & medier, 2005) kring barns och ungdomars 
medieanvändning redovisas att 48 % av ungdomarna mellan 12 och 15 år brukar 
använda Internet varje dag, medan 25 % uppger 3-4 gånger i veckan. Endast 5 % 
använder aldrig Internet. På frågan vad man använder Internet oftast till blir det 
tydligt att chatt är det vanligaste med 72 %, medan 41 % anger skolarbete och 
läxor. Man ser också en tendens till att pojkar spelar mer spel, laddar ner musik 
och film samt surfar, medan flickor i högre utsträckning använder Internet för 
chatt och skolarbete. 
 
Det mångsidiga och skiftande användandet av Internet behandlas av många 
forskare. Persson (2000) pekar på att dagens ungdomar växer upp i en 
mediekultur som kännetecknas av intensitet och enorm mångfald, både vad gäller 
antalet olika medier och uttrycksformer som tematiska spännvidden i innehållet. 
Detta ställer de unga i en permanent valsituation där en rad faktorer som kvalitet, 
intresse och engagemang styr urvalet, något som med största sannolikhet också 
påverkar den individualisering och fragmentering som Sjöberg (2002a) nämner 
(jmf ovan).  
 
Tidigare hade Internet ingen naturlig plats i hemmet och var därför ingen naturlig 
del av vår vardag, jämfört med TV och radio (Sjöberg, 2002a), men detta anser 
jag till viss del har förändrats idag. Som siffrorna ovan skvallrar om har de flesta 
ungdomar tillgång till Internet hemma och användningen av det har stadigt ökat. 
Med utgångspunkt i den flexibla och individualiserade användningen av Internet 
(jmf ovan) tar Sjöberg även upp debatten om att Internet är en arena där föräldrar 
inte har någon kontroll. Samtidigt trycker hon på att synen på att ungdomar har 
behov av föräldrars kontroll har kritiserats för att nedvärdera ungdomars förmåga 
att vara kritiska i sin medieanvändning och se dem som utsatta. Hon pekar vidare 
också på forskning kring ungdomar som visar att medier spelar en central roll vid 
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identitetsskapande och även skapande och uppehållande av sociala relationer, till 
skillnad från vuxna där det normalt är arbetet som är grunden för den personliga 
och sociala identiteten. Internet är alltså ett viktigt redskap i dagens ungdomars 
liv, där sociala relationer uppehålls via t ex chatt (Sjöberg, 2002a).  

3.3 Informationssökning i skolmiljö 
Meldré (2002) pekar på hur andra forskare har sett Internet som ett medium med 
stora utbildningsresurser men menar att tillgången till informationen inte 
automatiskt garanterar kunskapsöverföring utan att det krävs ett medvetet och 
aktivt arbete. Med den utgångspunkten blir det än mer problematiskt som 
Alexandersson och Limberg (2004) konstaterar i sin undersökning att många 
elever saknar nödvändiga baskunskaper för att använda Internet som medium för 
informationssökning. De konstaterar vidare att ”[...] dimensioner i arbetet som 
exempelvis att formulera frågor för vägledning i genomförandet av uppgifter, att 
välja sökstrategier, att formulera sökfrågor och att värdera och bearbeta källor ofta 
sker på en elementär eller primitiv nivå” (Alexandersson & Limberg, 2004, s. 99), 
något som jag ser som en grundläggande fråga för tillgänglighet till information.  
 
Flera andra studier visar på problem med informationssökning via Internet i 
skolan. Lantz-Andersson (2003) ser i sin studie av två åttondeklasser att eleverna 
uppfattar informationssökning via Internet som mer lustbetonat och lättare än att 
söka i t ex böcker. Det som eleverna i hennes undersökning ser som problematiskt 
är snarast tekniken och därmed anser de problemen ligger utanför deras eget 
inflytande. Lantz-Andersson ser också att spridningen mellan elevers kunskaper 
om webben och deras förmåga att söka information är stor, men att den 
överordnade strukturerande resursen tycks vara en inställning till att söka 
information handlar om sökning på Internet. De elever som behärskar sökrutiner 
på nätet är mer systematiska i sitt tillvägagångssätt. Hon ser dock att många elever 
har problem med att begränsa sin sökning, något som även Oxstrand (2003) 
uppmärksammar. I Oxstrands studie av elever i årskurs 6 börjar de sina sökningar 
med väldigt öppna frågor och får därför enormt många träffar som de sedan får 
svårt att sortera bland för att hitta relevant information. Eleverna är mer 
fokuserade på att få fram en färdig produkt än att arbeta med texterna de hittar. 
Eklöf (2002) uppmärksammar en annan sida i sin studie av niondeklassare där 
eleverna anser sig ha svårare att bedöma material än att hitta det. De anser sig ha 
svårt att utnyttja det material de hittar och ta ut det viktiga ur texter. När de avgör 
om en sida kan användas är de rent faktainriktade och bryr sig inte i någon högre 
utsträckning om vilken typ av sida informationen hämtas från, det vill säga om det 
är en personlig hemsida, en myndighet eller dylikt.  
 
Sjöberg (2002a) redogör för informanter som använder chatt som informations-
källa, något som blir problematiskt då flera informanter redogör för hur de 
systematiskt målar upp en falsk bild av sig själva i dessa sammanhang och de 
dessutom är medvetna om att andra gör på samma sätt. Någon reflektion kring hur 
säker informationen från källorna via chatten är görs dock inte.  
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4. Ett källkritiskt förhållningssätt till 
information 
Detta kapitel syftar till att presentera den forskning inom Medie- och 
kommunikationsvetenskap som berör källkritik vid informationssökning på 
Internet och som utgör utgångspunkter för studien. Här presenteras en fördjupad 
syn på vad källkritik innebär och vad syftet är med ett källkritiskt förhållningssätt. 
Vidare introduceras också grundläggande kriterier för källkritik.  

4.1 Forskning kring källkritik 
Den forskningen kring källkritik som jag har tagit del av har i stor utsträckning ett 
normativt fokus, d v s att man redogör för hur man anser att källkritisk granskning 
ska gå till (se t ex Leth & Thurén 2000, Thurén 2003). Inom Medie- och 
kommunikationsvetenskap är det vanligt att fokusera på den journalistiska sidan 
av källkritik (se även Leth & Thurén 2003 eller Thurén 2003). Att hitta studier 
kring elevers förmågor och attityder till källkritik har varit svårt. Forskningen 
kring elevers informationssökning i skolmiljö fokuserar i mångt och mycket på 
hur eleverna söker, vilka resultat de får fram och vilka konsekvenser det får för 
lärandet (se t ex Alexandersson & Limberg, 2003, Limberg, Hultgren & Jarneving 
2002, Lantz-Andersson 2003). Att hitta renodlade undersökningar om elevers 
inställning till och syn på informationssökning och källkritiska aspekter är 
svårare. 
 
Vikten av att förhålla sig kritiskt till källor på Internet tas upp av många forskare, 
såväl inom Medie- och kommunikationsvetenskap som Pedagogik. Dahlgren 
(2002) menar att Internets arkivartade egenskaper gör det till ett fantastiskt 
forskningsinstrument och ett komplement till det traditionella biblioteket, men 
samtidigt menar han att det är problematiskt att det som hittas där tenderar att 
betraktas som sant. Om man vidare ser att det finns mänskliga intressen bakom 
informationen blir ett källkritiskt förhållningssätt viktigt att använda sig av. 
Sjöberg (2002b) tar också upp en viktig sida av detta problem då hon pekar på att 
datormedierade informations- och nyhetsflöden innebär nya risker i form av 
överdriven trovärdighet på grund av väldesignade hemsidor, svårigheter att 
kontrollera information på nätet och svårigheter att identifiera avsändaren. Att det 
som hittas på nätet automatiskt upplevs som sant är ett problem som även andra 
tar upp, t ex Leth & Thurén (2000), Oxstrand (2003) och Dahlgren (2002).  
 
I flera studier redovisas ett resultat som pekar mot en någorlunda entydig bild av 
hur elever förhåller sig relativt okritisk till källor på Internet. I Alexandersson och 
Limbergs (2004) undersökning är det stora skillnader i elevernas syn på källkritik 
och flera elever menar att det är viktigt att undersöka flera källor för att hitta 
mycket information och det mest intressanta. Vissa elever menar dock att det är 
viktigt att ta reda på vilken källa som kommer med den sannaste information. 
Även Sjöberg (2002a) har stött på detta i sin undersökning där endast en av 
hennes unga informanter tar upp problemet med ett källkritiskt förhållningssätt till 
informationen och att vem som helst kan publicera information, även om det 
bland de andra informanterna finns en viss skepsis mot informationen som hämtas  
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via Internet. De elever som Eklöf (2003) studerat saknar mycket viktiga 
kunskaper om olika delar i den källkritiska processen. Han kan inte se att de 
använder sig av äkthets-, tendens- eller världsbildskriteriet och de andra 
kriterierna tillämpas bara i ringa omfattning (se 4.3). 

4.2 Källkritik under förändring 
Den problematik som uppstår i och med att informationen på Internet i hög 
utsträckning inte är granskad tas upp av Carlsson (2002). Han kopplar till att 
traditionella massmedier, såsom tidningar, radio och tv, har regler att efterfölja 
och att de kontrolleras av offentliga myndigheter men att möjligheten att till en 
låg kostnad publicera information på Internet har lett till att personer och grupper 
som inte står under samma granskning som de stora medierna, publicerar 
ogranskad information. ”Internet är ett alldeles utmärkt redskap för att sprida mer 
eller mindre sanna eller relevanta budskap utan att man ställs till svars för dem. 
Samtidigt finns det inte längre, på gott och ont, i samma utsträckning som i 
traditionella medier s.k. Gatekeepers som sorterar informationen åt oss.” (s. 314) 
Även Rask (2000) uppmärksammar detta problem då han pekar på hotet mot 
kvalitet och sanningshalt i det som produceras när texter kan publiceras utan att 
granskas av korrekturläsare, förlag och ansvariga utgivare. Det finns naturligtvis 
positiva och negativa sidor av denna brist på granskning. Det mest negativa är, 
enligt min åsikt, att större ansvar ställs på enskilda personer att kritiskt granska 
informationen. Å andra sidan finns positiva aspekter som att fler röster får plats i 
debatten och att olika perspektiv finns tillgängliga. 
 
Även Leth och Thurén (2000) pekar på ovanstående problem då de menar att 
Internet är fullt av information av olika karaktär, kvalitet och form och att man 
som användare möter fler källor med mer omfattande innehåll än någonsin 
tidigare. Dessutom finns det fler uttalade kontroverser om vad som är sant och 
många fler alternativa synsätt. De trycker också på att dagens journalist ”[...] på 
ett helt annat sätt än tidigare [blir] utlämnad åt sig själv i sitt kunskapssökande, 
helt beroende av sitt eget omdöme och sitt eget tidigare kunnande” (s. 16) och att 
detta ställer ännu högre krav på ett källkritiskt förhållningssätt. Slevin (2000) 
pekar på en annan sida av samma problem då han menar att det, i frånvaron av 
den traditionella journalistiken, är upp till den enskilde användaren av 
informationen att granska och värdera densamma. Det ställs därmed mycket högre 
krav på individen vad gäller sortering, granskning och källvärdering. 
 
Rask (2000) berör en annan viktig aspekt av källkritiskt förhållningssätt till 
informationen på Internet. I den traditionella källkritiken har identifikation varit 
en betydande grundförutsättning för att kunna bedöma en källa, d v s man måste 
veta var, när och hur texten har tillkommit och gärna vem som har skrivit den. 
Denna möjlighet finns inte på samma sätt som med tryckt material eftersom 
textens utseende inte avslöjar något om detta och identifikation blir därmed 
problematiskt. Om en text är författad av Sokrates för 2400 år sedan eller av en 
gymnasieelev för en vecka sedan är omöjligt att avgöra. Vidare menar han också 
att en grundförutsättning för källkritiken har varit att källan är beständig och 
oföränderlig, något som inte är giltigt på samma sätt för elektroniska källor där det 
t ex snarare kan vara en positiv aspekt att en hemsida är uppdaterad nyligen. 
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4.3 Kriterier för källkritik 
Thurén (2005) menar att innan man ens kan börja lösa problemet med källkritik 
måste grundproblemet definieras, d v s att man måste precisera vilken fråga som 
ska besvaras, och därmed tydliggöra vilken information man är ute efter. Därefter 
blir de källkritiska principerna aktuella att använda sig av. Thurén fokuserar på 
kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet som grunder för 
källkritisk granskning. Leth och Thurén (2000) utgår från samma kriterier för hur 
källor kan värderas vid informationssökning på Internet, men benämner dessa 
äkthet, tid, beroende och tendens. De menar dock samtidigt att dessa fyra måste 
utvidgas för att anpassas till hanteringen av källor på Internet och lägger därför till 
kriterierna världsbild och kunskapssyn som tendens, trovärdighet samt källans 
förutsättningar och egenskaper. De olika kriterierna redogörs för kortfattat nedan. 
Grundläggande menar dock Leth och Thurén (2000) är att man först måste 
bedöma vilken typ av information det handlar om. Är det fakta, förklaringar eller 
åsikter. Fakta är, teoretiskt sett, lätta att bevisa. Förklaringar är svårare att bedöma 
och kräver att man gör en trovärdighetsbedömning. När det handlar om att 
bedöma åsikter så menar Leth och Thurén att sanningen inte är intressant utan 
uppriktighet och representativitet. Är det verkligen källans uppriktiga åsikt eller är 
det något som uttrycks för att nå ett annat mål? Representerar åsikten verkligen 
gruppens åsikt om källan uppger att så är fallet, eller är det en personlig 
uppfattning? 
 
Rask (2000) har en något mer förenklad syn på källkritik. Han menar att vi, 
istället för att använda begreppet källkritik, bör tala om kritiskt förhållningssätt. 
Detta kritiska förhållningssätt har sin grund i två frågor: vem sänder och varför? 
Dessa frågor inryms dock i de kriterier som Leth & Thurén (2000) redogör för och 
som vår uppmärksamhet nu riktas mot. 

4.3.1 Äkthet 
För att vara säker på att informationen är korrekt är det, enligt Leth & Thurén 
(2000), viktigt att veta om källan verkligen är äkta. Det kan då handla om såväl 
informationen på en nätplats som nätplatsen i sig. Med dagens digitala teknik är 
det betydligt enklare att förfalska information, t ex genom bildretuschering eller 
radering eller förändring av en text. Förfalskning behöver dock inte vara så 
drastisk utan kan även handla om att t ex titulera sig med en ”finare” titel än den 
egentliga.  

4.3.2 Tid 
Med tidskriteriet menar Leth & Thurén (2000) att man måste ta hänsyn till den 
mänskliga glömskan, vilket innebär att uppgifter blir mindre tillförlitliga ju längre 
tiden går. De påpekar att man måste vara uppmärksam på när webbplatsen senast 
uppdaterades, men att man även ha ett visst mått av kritiskt förhållningssätt till 
detta då vissa uppgifter inte kan uppdateras dagligen, t ex siffror om 
befolkningsmängd eller andra former av statistik som snabbt förändras.  

4.3.3 Beroende 
Beroendekriteriet innebär, enligt Leth & Thurén (2000), att man bör undersöka 
om två källor är beroende av varandra. För att uppnå ett säkrare resultat bör man 
bekräfta informationen av minst två, av varandra, oberoende källor. Om två källor 
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som inte har haft någon kontakt med varandra ger samma version av en händelse 
blir trovärdigheten stor. Vidare behandlas också begreppet tradering, som innebär 
att information har gått i flera led. De pekar på att det på Internet är vanligt att 
uppgifter traderats, t ex genom att en nätplats hämtar sina uppgifter från en annan 
nätplats som i sin tur kanske hämtat från en tredje. För varje tradering kan t ex 
språket förändras och uppgifter som siffror kan avrundas. Därför bör man i största 
möjliga mån gå till primärkällan.  

4.3.4 Tendens 
Leth & Thurén (2000) tar vidare upp tendens som ett kriterium vid en källkritisk 
hållning, vilket innebär att källan kan misstänkas vara otillförlitlig på grund av att 
den är partisk. De uttrycker det som att ”[...] varje källa som har intresse av att 
ljuga eller förvränga sanningen måste också misstänkas för att göra det” (s. 26), 
men menar dock samtidigt att det inte nödvändigtvis måste vara direkta lögner 
som gör källan tendentiös, utan snarare att det visar sig i sättet att uttrycka sig och 
genom ett ensidigt faktaurval. Genomgående för en tendentiös källa är att den har 
ett intresse i den sak som behandlas. Såväl politiska partier och intresse-
organisationer som företag och kommersiella organisationer kan misstänkas för 
att vara tendentiösa. Det behöver dock inte alltid vara fallet utan beror snarare på 
informationens art. Tendenskriteriet är inte bara aktuellt när det gäller att bedöma 
fakta utan även när det gäller förklaringar. Exempelvis kan ett politiskt parti ha 
intresse av att förklara en konflikt utifrån höger- och vänstertermer medan ett 
annat kan vilja ange etniska skillnader som grund. Leth & Thurén menar dock 
samtidigt att även en tendentiös källa kan användas, då man kan få fram mycket 
information om källan genom dennas sätt att uttrycka sig och beskriva 
verkligheten. Det handlar då om att informationen inte hämtas direkt från källan 
utan snarare tolkas fram utifrån källans uttryckssätt.  

4.3.5 Världsbild och kunskapssyn som tendens 
Med utgångspunkt i kriteriet tendens utvecklar Leth & Thurén (2000) det 
nytillkomna kriteriet världsbild och kunskapssyn som tendens. De menar att det i 
princip inte finns några otendentiösa källor utan att man måste vara införstådd 
med att alla källor är produkter av sin kultur, med allt vad det innebär i form av 
religiös åskådning, traditioner, värderingar, seder etc, som sammanfattas i 
begreppet världsbild. För att kunna värdera en källa är det därför viktigt att, i 
någon mån, känna till dess världsbild. Jag anser dock att detta krav inte är helt 
oproblematiskt eftersom medvetenhet om en källas världsbild ställer höga krav på 
informationssökarens förkunskaper om såväl ämne som omvärld, värderingar, 
kultur, religion etc. 

4.3.6 Trovärdighet 
Leth & Thurén (2000) tar upp trovärdighet som ett kriterium för källkritiskt 
förhållningssätt och hänvisar till att begreppet förekommer internationellt. De 
menar att man bör överväga vilka källor som sannolikt är opartiska, objektiva, 
saknar dolda motiv, uppvisar kvalitetskontroll och att man ska välja källor som 
erbjuder mycket information om författarens bakgrund och tillhörighet. Vidare 
presenteras metoden att använda nätplatsens adress som en indikation för 
trovärdighet, där toppdomänen (t ex .se, .org eller .com) kan ge viss information 
för att bedöma huruvida informationen är trovärdig eller inte, där t ex .edu anger 
att nätplatsen är knuten till ett universitet eller .gov som innebär att det är en 
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amerikansk statlig nätplats. Slutligen tar de också upp framställningssättet som en 
indikation på trovärdighet, där nätplatser som t ex går emot vedertagna 
uppfattningar eller erkända auktoriteter inte framstår som trovärdiga. Jag anser 
dock att vissa delar av trovärdighetskriteriet, liksom det föregående kriteriet, 
ställer höga krav på den som ska värdera en källa då det kräver mycket 
förkunskaper, t ex för att överväga om en källa är opartisk, objektiv eller saknar 
dolda motiv.  

4.3.7 Källans förutsättningar och egenskaper 
De förutsättningar och egenskaper som en källa har påverkar också trovärdigheten 
enligt Leth & Thurén (2000). Med detta menar de att det är omöjligt att hitta en 
fullkomlig källa då det bakom var och en finns en människa och att vi därför 
måste skaffa kunskaper om en källas förutsättningar och egenskaper, t ex vad 
gäller dess begränsningar, svagheter och osäkerhetsmarginaler, för att kunna göra 
en korrekt bedömning av trovärdigheten. En särskild del av detta kriterium som 
behandlas är definitioner eftersom dessa kan utgöra specialfall för källors 
förutsättningar. Olika källor kan exempelvis komma med olika uppgifter om 
samma område beroende på att de har olika definitioner av begrepp. Leth & 
Thurén exemplifierar detta med en sökning rörande hur många arbetslösa som 
fanns i Sverige vid en viss tidpunkt där det presenterades olika uppgifter beroende 
på definitionen av arbetslös.  

4.4 Värdering av bilder som informationskälla 
Då studien även fokuserar på bilder som informationskälla och värdering av dessa 
presenterar jag här några aspekter rörande värdering av bilder vid 
informationssökning.  
 
Pettersson (2001) diskuterar kring bilder som informationskälla och konstaterar 
att man som läsare alltid har en större frihet när det gäller tolkning och läsning av 
ett visuellt meddelande jämfört med ett verbalt eftersom det i en bild alltid ligger 
en mångtydighet. Han menar också att bilder har en större dragningskraft än 
texter. Sett ur sändarens perspektiv menar han vidare att den alltid har en viss 
avsikt och en vilja att läsaren ska välja en viss tolkning, även om det inte alltid är 
så att det är den önskade tolkningen läsaren väljer. 
 
I flera studier har det framkommit att det finns problem med elevers bildförmåga. 
Lantz-Andersson (2003) ser att drygt hälften av eleverna i hennes studie anser att 
bilder har viss betydelse när man söker information, men ändå är det få som 
använder bilder i sin slutprodukt och då har de oftast en dekorativ funktion. Fidel 
et al. (1999) finner i sin undersökning att de flesta eleverna använder bilder som 
mått på om en sida är relevant och håller någon kvalitet. I en studie gjord av 
Backman, Berg och Sigurdson (1988) gällande grundskoleelevers produktion och 
reception av bilder finner de att eleverna har stora brister i sin bildförmåga, både 
när det gäller att läsa och att producera bilder. Vissa delar ur Backmans et al. 
studie är relevanta att nämna ytterligare i sammanhanget. Studien visar att 
eleverna på högstadiet har svag analytisk förmåga när det gäller att analysera 
bilder. De visar också på svårigheter att bedöma vad en bild kommunicerar.  
Alexandersson och Limberg (2004) har i sin undersökning sett att elever har ett 
oreflekterat förhållningssätt gentemot bilder och att det förs få diskussioner kring 
upphovsmän, källor och rättigheter. Pettersson (2001) menar att det finns en risk 
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att eleverna lämnar skolan som bildanalfabeter och att de inte är rustade att 
kritiskt granska och analysera de bilder de möter. ”Det är stor risk att eleverna 
alltför okritiskt tror att alla bilder de ser beskriver omvärlden på ett korrekt och 
trovärdigt sätt.” (s. 20) Det Pettersson menar med bildanalys är att noggrant 
granska och ge en verbal beskrivning av en bild, med utgångspunkt från antingen 
sändare, mottagare eller hela kommunikationsprocessen.  
 
Ser man sedan till värdering av bilder och dess trovärdighet pekar Pettersson 
(2001) på vikten av att vara medveten om de många steg som en bild går igenom 
innan den når mottagaren och att den är föremål för urval flera gånger innan den 
publiceras. Han tar sedan upp de kriterier för värdering av källor som Leth och 
Thurén (2000) presenterar (se kapitel 4.3) och menar att de kan användas även vid 
värdering av bilder. Vidare presenterar Pettersson sex kriterier som han menar att 
en forskare ska använda sig av för att värdera trovärdigheten hos en bild, 
nämligen:  
 

 Vem är fotografen?  
 När togs bilden?  
 Varför togs bilden?  
 Vilket syfte och vilket motiv hade fotografen för att ta bilden?  
 Vilken typ av fotografisk utrustning användes?  
 Vilka känslor hade de avbildade personerna gentemot att bli 

fotograferade? 
 
Dessa kriterier anser jag till viss del vara problematiska att använda sig av, särskilt 
rörande värdering av bilder på Internet där det kan vara svårt att hitta denna 
information. Kriterierna är också anpassade för forskare och att gå så på djupet 
kanske inte är nödvändigt för gemene man. Jag skulle därför vilja särskilja de två 
kriterier som jag ser som möjliga och nödvändiga att använda, nämligen när 
bilden togs och varför. Även om dessa kriterier också är problematiska att 
använda och ställer höga krav på mottagaren så knyter de också an till de 
grundläggande kriterier som Leth & Thurén (2000) anger och som jag också anser 
fullt tillräckliga för värdering av bilder. Att få reda på när bilden togs är inte 
omöjligt och kan ge grundläggande information om huruvida bilden går att lita på. 
Att däremot få reda på varför bilden togs kan vara mer problematiskt. Här anser 
jag dock att en bedömning i förhållande till texten och ett visst mått av kritiskt 
tänkande och reflektion kan ge en tillräcklig grund för att avgöra om bilden är av 
värde. 
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5. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som har använts i studien, d v s 
fokusgrupper, studie av informationssökning samt djupintervjuer. Jag 
argumenterar också för och problematiserar mitt val av metod. Vidare redogör jag 
för hur jag gått tillväga i min analys av det insamlade materialet och går 
avslutningsvis in på etiska ställningstaganden utifrån mitt val av metod.  
 
Mitt val av metod baserades på syftet med studien. Då syftet är att både utvärdera 
elevernas attityder till källkritik och de metoder och kriterier de använder för att 
värdera information såg jag en kombination av olika metoder som en förutsättning 
för att kunna samla in relevanta data. Denna kombination utgjordes av 
fokusgrupper och djupintervjuer. Som grund för djupintervjuerna genomfördes 
också individuella informationssökningar utifrån en av mig angiven uppgift. 
Nedan beskrivs metoderna mer i detalj, men först presenteras urvalet för studien.  

5.1 Urval 
De deltagande i studien utgjordes av elever ur två högstadieklasser i årskurs 9. 
Klasserna kom från två olika skolor, Djäkneskolan och Teglaskolan i Skara. 
Studien genomfördes i maj 2006. Valet av skolor har skett utifrån de förkunskaper 
jag delvis hade om dem där vetskapen om skillnader i deras arbete med 
källkritiska frågor varit den viktigaste faktorn. Enligt respektive ansvarig lärare 
har klassen från Djäkneskolan arbetat aktivt med källkritik i skolan medan klassen 
från Teglaskolan inte har det. Min tanke med att välja dessa olika skolor var att 
kunna se huruvida arbetet med källkritik påverkat elevernas inställning och 
förmågor till källkritisk granskning. Urvalet av elever skedde i samråd med 
klasslärare och lärare i samhällskunskap för att få fram deltagare som uppfyllde 
vissa kriterier (se avsnittet 5.2 Fokusgrupper nedan). Uppdelningen skedde också 
utifrån kön för att eventuellt kunna ta hänsyn till skillnader mellan pojkar och 
flickor.  
 
Till fokusgrupperna valdes fem personer ut till varje grupp. Antalet 
gruppmedlemmar baserades på Wibeck (2000) som menar att ett lämpligt 
deltagarantal är mellan fyra och sex personer för att gruppen ska fungera 
maximalt. Sammanlagt sattes fyra grupper ihop, två för varje skola där indelning 
också gjordes efter kön. De fyra grupperna utgjordes därmed av fem flickor 
respektive fem pojkar från varje klass. Vissa kriterier angav i samband med 
urvalet för att få fungerande grupper. Dessa kriterier redovisas i avsnittet 5.2 
nedan. 
 
För djupintervjuerna valdes ytterligare fyra personer ut. Även här togs hänsyn till 
kön då en flicka och en pojke från respektive klass valdes ut. För att undvika att 
dessa elever skulle påverkas före intervjuerna ingick ingen av dem i 
fokusgrupperna. I detta urval användes delvis samma kriterier som vid urvalet för 
fokusgrupperna för att få en så homogen grupp som möjligt när det kom till dessa 
egenskaper. Kriterier som behandlade förmågan att fungera i fokusgrupp togs 
dock inte hänsyn till i detta urval. Huvudfokus låg istället på att få elever som var 
någorlunda jämna i kunskaps- och ambitionsnivå för att undvika att ytterligare en 
variabel skulle påverka utfallet. 
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Sammantaget såg det totala urvalet ut så här: 
 
Fokusgrupp 1: Fem flickor från Teglaskolan. 
Fokusgrupp 2: Fem pojkar från Teglaskolan 
Fokusgrupp 3: Fem pojkar från Djäkneskolan. 
Fokusgrupp 4: Fem flickor från Djäkneskolan 
Informant 1: Pojke från Teglaskolan. 
Informant 2: Flicka från Teglaskolan 
Informant 3: Pojke från Djäkneskolan 
Informant 4: Flicka från Djäkneskolan 

5.2 Fokusgrupper 
Då studien syftar till att utreda elevernas attityder och inställning till källkritik vid 
informationssökning på Internet valde jag inledningsvis att använda mig av 
fokusgrupper. Denna metod har traditionellt använts vid marknads-
undersökningar, men sedan mitten av 1980-talet har metoden fått nytt intresse 
bland forskare (Wibeck, 2000). Inom vetenskapen används metoden för att 
studera dels innehåll, t ex åsikter, attityder, tankar och argumentationer, och dels 
för att studera själva interaktionen. Då mitt fokus låg på att få fram elevernas 
attityder ansåg jag att denna metod passade mina syften.  
 
Som grund för diskussionen i grupperna upprättades ett frågeformulär, där jag 
täckte in de områden som jag ville skulle behandlas. Diskussionen i en 
fokusgrupp kan vara mer eller mindre strukturerad, men leds alltid av en 
moderator (Wibeck, 2000). Beroende på hur strukturerad intervjun är förändras 
moderatorns roll. I en strukturerad intervju styr moderatorn gruppens diskussion 
med hjälp av i förväg utvalda frågor, i syfte att få fram det som eftersöks. 
Moderatorn intar då en ställning där deltagarna i större utsträckning talar med 
denne och svarar på frågorna. I den ostrukturerade intervjun intar moderatorn en 
tillbakadragen ställning och låter gruppen själv styra intervjun, även om ett visst 
mått av styrning förekommer med på förhand utvalda frågor eller 
diskussionsområden. Morgan (1997) menar att det finns för- och nackdelar med 
båda varianterna. I utforskande studier är det en fördel att använda mindre 
strukturerade intervjuer, medan en nackdel kan vara att det blir svårare att jämföra 
grupperna. Mer strukturerade intervjuer har en fördel när det finns en starkare 
agenda och det är tydligt exakt vilka ämnen som ska diskuteras, medan en nackdel 
kan vara att det finns risk att deltagarna inte får utrymme att dela med sig av sina 
egentliga tankar. Med tanke på gruppdeltagarnas ålder var jag osäker på om en 
ostrukturerad intervju skulle ge det material jag var ute efter, men samtidigt ville 
jag inte helt styra gruppens diskussion utan öppna för fortsatta resonemang 
utanför de frågor som jag hade ställt upp. Intervjuerna planerades därför att vara 
semistrukturerade, där jag utgick från de frågor jag hade ställt upp (se bilaga 3), 
men gick ifrån dem då ett intressant ämne kom upp till diskussion. De teman som 
behandlades var i stort elevernas inställning till att söka information på Internet 
och Internet som informationskälla, deras inställning till källkritisk värdering av 
information och de metoder de använde för denna värdering. 
 
Ett problem med fokusgrupper kan vara att moderatorn påverkar interaktionen och 
diskussionen i gruppen och på så sätt indirekt påverkar resultatet (Morgan, 1997). 
Samtidigt är detta ett problem som inte är enbart förknippat med fokusgrupper 
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utan även andra former av kvalitativ forskning, t ex djupintervjuer. Som 
moderator är det därför av vikt att vara medveten om detta och i så hög 
utsträckning som möjligt se till att diskussionerna inte påverkas. Förutom att 
moderatorn kan påverka gruppen så kan även de individuella deltagarna påverka 
varandra (Morgan, 1997). Det kan handla om att antingen tendera till konformitet 
i gruppen då deltagarna uttrycker åsikter för att nå en gemenskap (se 
grupptänkande nedan) eller polarisering då deltagarna intar motsatta positioner 
och därmed förstärker sina åsikter åt ena eller andra hållet. Det är därför viktigt att 
moderatorn även är uppmärksam på detta och eventuellt kan styra bort 
diskussionen för att undvika problemen. Dessa problem var jag som moderator 
uppmärksam på under sessionerna i fokusgrupperna. Jag upplevde dock inte att 
det någon gång uppstod problem av denna art. 
 
Vid diskussion i fokusgrupper är det av vikt att deltagarna känner sig bekväma 
med att dela med sig av sina tankar och erfarenheter till de övriga i gruppen för att 
de data som genereras ska vara användbara (Wibeck, 2000; Morgan, 1997). 
Gruppens sammansättning är därför en viktig faktor i planeringen av 
genomförandet. För att få väl fungerande grupper använde jag klassernas lärare 
för att hjälpa till i urvalet. Dessa känner eleverna väl och vet hur de fungerar, både 
individuellt och i grupp. För att ge stöd till läraren vid urvalet kommunicerade jag 
de kriterier som jag ansåg skulle påverka urvalet. Dessa baserades på de tre olika 
typer av faktorer som man, enligt Wibeck, bör ta hänsyn till vid gruppsamman-
sättningar; intrapersonella, interpersonella och miljöfaktorer. Intrapersonella 
faktorer, det vill säga individuella personlighetsdrag, kan påverka grupprocessen. 
De individuella egenskaperna kan dels påverka hur personen agerar i gruppen och 
hur övriga deltagare reagerar på denna persons agerande. Det är därför viktigt att 
moderatorn uppmärksammar hur gruppen fungerar tidigt under sessionen för att 
eventuellt kunna undvika problem. För att underlätta interaktionen i gruppen bör 
man därför se till att personerna har någorlunda liknande socioekonomiska 
bakgrund. Detta kommunicerades också till läraren som en grund för urvalet.  
 
De interpersonella faktorerna rör hur deltagarna interagerar med varandra. 
Begreppet gruppkohesion definieras som den grad av samhörighet eller 
tillhörighet som en individ känner med en grupp. För att en fokusgrupp ska 
fungera tillfredsställande krävs en viss grad av gruppkohesion, men en för hög 
grad kan dock bli problematisk då det finns risk för så kallat grupptänkande, det 
vill säga när ett sätt att tänka och tycka tar över och blir det enda rätta. Begreppet 
gruppkompatibilitet handlar om i vilken grad medlemmarna har liknande 
personlighet, behov, attityder etc, det vill säga personliga karakteristika. Ju mer 
kompatibel en grupp är desto bättre och mer effektivt kan en diskussion föras då 
det krävs mindre energi för att upprätthålla gruppen som sådan (Wibeck, 2000). 
För denna studie ansåg jag det vara relevant att fokusera på vilken kunskaps- och 
ambitionsnivå eleverna låg på. Genom att välja ut elever som låg på en 
någorlunda medelnivå rörande kunskap och ambition, hoppades jag på att slippa 
konkurrens- och tävlingsmoment under diskussionerna och även att bädda för att 
alla vågade yttra sig. Jag meddelade därför läraren att nivån inte fick variera för 
mycket mellan de olika deltagarna men var samtidigt tydlig med att denna 
värdering inte gällde deras förmåga och inställning till källkritik. Utöver detta 
angav jag också som ett kriterium att de elever som valdes ut skulle ha någorlunda 
lätt att tala inför grupp och inte vara rädda för att dela med sig av sina erfarenheter 
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och tankar. Detta underlättades naturligtvis också av att de var klasskamrater. En 
nackdel som jag ser med att gruppen sattes samman av elever från samma klass 
och med de förutsättningar som redogjorts för skulle kunna vara att vissa saker 
förblir outtalade då det är allmänt vedertaget i gruppen. Detta är dock något som 
jag försökte komma runt genom att vara lyhörd under sessionerna och samtidigt 
klargöra vikten av att dela med sig av sina erfarenheter. Under sessionerna i 
fokusgrupperna visade sig sammansättningen i grupperna fungera bra. Alla elever 
var delaktiga i samtal och diskussioner och var så gott som hela tiden villiga att 
dela med sig av sina tankar och erfarenheter. De gruppsammansättningar som till 
slut blev var alltså lyckade.   
 
Utöver personerna i gruppen och deras egenskaper är även miljöfaktorerna, det 
vill säga den fysiska omgivningen, av vikt för resultatet vid sessionerna. 
Avståndet mellan deltagarna avgör hur bekväma de känner sig i diskussionen och 
det rumsliga arrangemanget kan påverka vilken status deltagarna uppfattar att de 
har, både sinsemellan och i relation till moderatorn (Wibeck, 2004). För att nå ett 
lyckat resultat är det med andra ord viktigt att arrangera rummet så att 
förhållandet mellan deltagarna blir jämlikt, till exempel genom att använda ett 
lagom stort runt bord. Ingen av sessionerna kunde genomföras med perfekta 
miljöförhållanden, men utifrån de förutsättningar som gällde arrangerades miljön 
för att nå så gott resultat som möjligt. På en av skolorna genomfördes 
diskussionerna i ett grupprum där det inte fanns möjlighet att låsa dörren och vid 
ett par tillfällen stördes sessionen av att andra personer ville in i rummet. Ingen av 
skolorna kunde heller uppbåda ett passande bord, men för att minimera risken för 
att eleverna uppfattade någon hierarki placerade jag alla, inklusive mig själv, på 
ett jämbördigt vis genom att undvika att placera någon eller mig själv ensam på en 
sida av bordet. Under diskussionerna uppfattade jag inte heller att någon hierarki 
inom gruppen kunde utläsas baserat på miljöns förutsättningar. 
 
Vid sessionerna användes mp3-spelare för att spela in de diskussioner som fördes. 
Detta gjorde jag dels för att ge möjlighet för mig att fullt kunna fokusera på 
intervjuerna och dels för att ge bättre förutsättningar för analys av materialet då 
jag i efterhand kan gå tillbaka och lyssna så många gånger som behövs. Detta ger 
också en större möjlighet för andra forskare att ta del av materialet. Problem kan 
dock komma av att använda inspelningsmedia. Det finns en risk att 
gruppdeltagarna undviker att dela med sig av känslig information av rädsla för att 
det ska spridas vidare. Detta var dock inget jag uppfattade som ett problem bland 
deltagarna, förmodligen beroende på att ämnet inte var av känslig karaktär. En 
annan risk är att deltagarna känner obehag av att bli inspelade och att 
medvetenheten att det de säger finns kvar får dem att anpassa och putsa sina 
uttalanden. Genom att tydliggöra att det enbart var jag som skulle ta del av det 
som spelades in, garantera deras anonymitet och samtidigt trycka på vikten av att 
de uttalade sig sanningsenligt anser jag att dessa risker minimerades. En annan 
baksida med att använda inspelningsmedia där bara rösterna spelas in är att man 
då går miste om ansiktsuttryck och gester. För att kompensera för detta fördes 
därför också anteckningar när det ansågs nödvändigt. 
 
Inom positivistisk forskning har man intagit ett snävt perspektiv på validitet där 
den definieras som en fråga om man verkligen mäter det man tror att man mäter 
(Kvale, 1997). Inom den kvalitativa forskningen kan ett vidare perspektiv antas 
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där frågan istället gäller om den metod som används verkligen undersöker vad den 
är avsedd att undersöka (Kvale, 1997). Wibeck (2000) ifrågasätter dock om det i 
denna typ av forskning över huvud taget är lämpligt att använda begreppet 
validitet, eller om man istället bör använda begreppet trovärdighet. Hon menar att 
validitet har med tolkning av det som observerats och om att verkligen studera det 
som man utger sig för att studera. I fokusgrupper finns en fara för trovärdigheten 
om deltagarna inte säger vad de tycker eller tänker. Wibeck menar dock att det är 
upp till forskaren att bedöma huruvida detta är fallet. Detta är något jag har tagit 
fasta på i min studie. Jag har genomgående dels arbetat med mina intervjufrågor 
och stämt av mot studiens syfte och frågeställningar och jag har både inför, under 
och efter intervjuerna varit lyhörd för såväl informanter som material för att nå en 
så hög validitet som möjligt. Då syftet delvis är att studera attityder blir också 
validiteten avhängig av den tidpunkt som studien genomfördes eftersom attityder 
tenderar att förändras efterhand. 

5.3 Studie av individuell informationssökning samt 
djupintervjuer 
Medan fokusgrupperna diskuterade attityder och metoder i stort var tanken att 
därefter genomföra individuella djupintervjuer för att fördjupa centrala delar som 
framkommit i fokusgrupperna (se 5.4). Därför valdes ytterligare fyra personer ut 
för att delta i intervjuerna. Som utgångspunkt för djupintervjuerna genomförde 
informanterna en informationssökning via Internet. Detta material har inte direkt 
utgjort grund för analysen, utan användes som diskussionsunderlag vid 
djupintervjuerna. I de fall där resultatet av informationssökningen kan ge 
information som inte framkommer vid intervjuerna, eller om det hjälper till att 
förstärka eller motsäga intervjuerna, har dock dessa delar använts i analysen.  
 
Den individuella informationssökningen genomfördes i samband med intervjuerna 
och fick inleda sessionerna. Ingen tidsbegränsning sattes upp för att undvika att 
påverka eleverna negativt genom t ex stress. Målet var att undersökningen skulle 
genomföras i den miljö där eleverna var vana att arbeta och vid de datorer som de 
tidigare använt. På grund av bristande tillgång till dator orsakad av dåliga resurser 
kunde inte denna informationssökning genomföras på en av skolans datorer i 
djupintervjuerna på Teglaskolan. Detta har tagits i beaktande vid intervjuerna och 
frågor har ställts angående eventuella alternativ som inte var tillgängliga vid den 
aktuella informationssökningen, t ex om eleverna har haft tillgång till skyddade 
sidor. Alla fyra informanter genomförde samma uppgift där de fick söka 
information om av mig förbestämt ämne (se bilaga 5). Alla sökningar 
genomfördes enskilt och inget stöd gavs vid sökningen, även om de normalt sett 
har detta stöd i de undersökningar de vanligtvis gör. Anledningen till detta val var 
att jag vill undvika att påverka resultatet av informationssökningen och 
värderingen av källor då det är elevernas förmåga och attityder som är fokus för 
studien, inte själva resultatet av informationssökningen, användningen av det i 
skolarbetet eller utfallet av den vad gäller elevens lärandeprocess.  
 
Varje individuell sökning dokumenterades med så kallad screencapture, vilket 
innebär att det som ses på skärmen spelas in direkt i datorn. Denna inspelning 
användes sedan i första hand som diskussionsunderlag vid intervjun men även vid 
analysen för att bekräfta eller motsäga det som framkom i samtalet. Eleverna var 
medvetna om att denna inspelning skedde, men då jag redogjorde för hur 
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materialet skulle användas fanns inga betänkligheter hos någon av eleverna. En 
viss risk finns annars med att spela in elevernas aktiviteter på det här sättet då det 
kan påverka själva aktiviteten, men då huvudsyftet med inspelningen var att 
användas som diskussionsunderlag tror jag att denna risk minimerades. Eleverna 
hade inget att vinna på att göra annorlunda än de brukar eftersom deras resultat 
inte bedömdes, något som också tydligt påpekades från min sida. 
 
Efter sökningen genomfördes djupintervjuer med respektive person. Intervjuerna 
genomfördes direkt efter avslutad sökning för att bättre kunna diskutera deras 
resultat och för att undvika att tidsaspekten påverkade deras inställning och deras 
minne av sökningen.  
 
Den kvalitativa forskningsintervjun har inom samhällsvetenskapen, och 
framförallt positivister, tidigare haft en underordnad position och har ibland 
avfärdats med att den inte är vetenskaplig (Kvale, 1997). Kvale för dock fram 
motargument mot denna syn och pekar på att begreppet vetenskaplig inte är helt 
oproblematiskt och entydigt och att en kvalitativ intervju mycket väl kan vara 
vetenskaplig beroende på vilken innebörd man lägger i begreppet. Han påpekar 
också att ”den kvalitativa forskningens förståelseform är snarare förenad med en 
alternativ syn på social kunskap, mening, verklighet och sanning inom 
samhällsvetenskaplig forskning. Det rör sig inte längre om att kvantifiera 
objektiva data utan om att tolka meningsfulla relationer.” (s.17) 
 
En särskild kritik mot den kvalitativa forskningsintervjun har handlat om dess 
oförmåga att vara objektiv då den baseras på mänskligt samspel. Samtidigt kan 
begreppet objektivitet ifrågasättas och en viktigare fråga kanske är om det 
någonsin går att vara helt objektiv? Innebär inte alltid forskarens deltagande i 
studien att ett visst mått av subjektivitet aldrig går att undvika, t ex i val av 
studieobjekt, metod och dylikt? En viss form av objektivitet menar ändå Kvale 
(1997) är möjlig. Han diskuterar detta utifrån tre definitioner av begreppet 
objektivitet och kommer fram till att sett ur vissa perspektiv kan visst en kvalitativ 
intervju vara objektiv. En intervju kan t ex vara fri från bias, d v s att den inte 
påverkas av t ex personliga fördomar. Den kan också vara objektiv på så sätt att 
den speglar det undersökta objektets rätta natur. Samtidigt menar Kvale att det 
snarare är den intersubjektiviteten som är kärnan i intervjun och att det därför 
varken är en objektiv eller subjektiv metod. Han argumenterar istället för ”ett 
dialogiskt sanningsbegrepp, där sann kunskap söks genom rationell argumentation 
av dem som deltar i en diskurs. Och diskursens medium är språket, som är varken 
objektivt och universellt eller subjektivt och individuellt, utan intersubjektivt” 
(Kvale, 1997, s. 66). Intervjuarens aktivitet under intervjun blir därför av vikt för 
att få fram det resultat som eftersöks. Detta är också något som jag har tagit fasta 
på och jag har därför under intervjuerna tagit en aktiv roll, både som lyssnare och 
utfrågare. 
 
Inför djupintervjuerna utarbetades nya intervjufrågor med utgångspunkt i det som 
behandlats i fokusgrupperna och de informationssökningar som skulle ligga till 
grund (se bilaga 4). Även dessa intervjuer var semistrukturerade, dels för att 
kunna forma intervjun efter resultatet vid informationssökningen och dels för att 
ha möjlighet att följa upp och fördjupa frågor som var intressanta för studien.  
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Under djupintervjuerna användes det inspelade materialet från 
informationssökningen som underlag för diskussionen och eleverna fick mer 
specifikt gå in på och beskriva de val och ställningstaganden som de gjort under 
tiden. 
 
Djupintervjuerna dokumenterades med mp3-spelare för att underlätta analys av 
det insamlade materialet. Liksom i fallet med fokusgrupperna finns det för- och 
nackdelar med att använda denna metod (se 5.2), men även här informerades 
informanterna så att dessa fallgropar så långt som möjligt kunde undvikas. 
 
Liksom vid sessionerna i fokusgrupperna har jag varit observant rörande om 
informanterna uttrycker sina faktiska tankar och åsikter för att nå så valida resultat  
 
som möjligt. Jag har även här arbetat med mina intervjufrågor och stämt av mot 
studiens syfte och frågeställningar för att försäkra mig om att intervjuerna 
behandlade det som var tänkt.  

5.4 Bearbetning och analys av material  
Det inspelade materialet från intervjuer och fokusgrupper sammanfattades först i 
text. De delar som ansågs särskilt intressanta transkriberades mer i detalj, andra 
delar sammanställdes mer övergripande för att få fram inneboende meningar i 
uttalanden. Valet att inte transkribera hela det inspelade materialet baserades i hög 
grad på att studiens omfattning inte gav möjlighet till detta. Jag ansåg inte heller 
att det var helt nödvändigt med tanke på studiens syfte. Vid behov har jag gått 
tillbaka till det inspelade materialet för att klargöra ytterligare frågor som 
uppkommit under analysen. Texten utgör inte intervjuns grundläggande data utan 
är en konstruktion utifrån det som har spelats in (Kvale, 1997) och jag ansåg det 
då viktigt att alltid gå tillbaka till huvudmaterialet när så var nödvändigt. Kvale 
menar samtidigt också att frågan om vilken som är den riktiga utskriften är 
omöjlig att besvara. ”Det finns ingen sann, objekt omvandling från muntlig till 
skriftlig form. En mer konstruktiv fråga lyder: ’Hur ser den utskrift ut som lämpar 
sig för mitt forskningssyfte?’” (s. 152). Ett problem som kan uppstå i och med att 
inte hela materialet transkriberas kan vara att enskilda åsikter inom 
fokusgrupperna går om intet och en konsensus rörande frågor kan skildras utan att 
vara helt sanningsenlig. Detta är dock något som jag har försökt vara uppmärksam 
på under processen och min ambition har därför varit att försöka fånga upp så 
många skilda åsikter som möjligt ur fokusgrupperna när sådana har förekommit. 
 
Det insamlade materialet analyserades genom den metod som Kvale (1997) kallar 
att skapa mening ad hoc. Detta är enligt Kvale den vanligaste formen av 
intervjuanalys och innebär att man växlar fritt mellan olika tekniker efter behov. 
Inledningsvis användes metoden meningskoncentrering som en metod för att 
plocka ur, för studien, väsentliga delar för vidare analys. Meningskoncentrering 
innebär att det som uttryckts under intervjuerna formuleras mer koncist och 
sammanfattas. Därefter ställde jag upp fyra kategorier utifrån syften och 
frågeställning som materialet ordnades in i. Dessa kategorier ligger också till 
grund för redovisning av resultatet. Analysen har också inneburit att vissa delar 
har tolkats för att få fram en inneboende betydelse från ett uttalande. Denna 
tolkning går ut på att gå utöver det som har kommit fram vid intervjuer och i 
fokusgrupper för att söka det som inte omedelbart framkommer i samtalet (Kvale, 



 

 22

1997). Vid analys av resultatet från fokusgrupperna är det dock viktigt att trycka 
på att en hel del av analysarbetet har pågått under sessionerna (Morgan, 1997),  
t ex genom att be om förtydliganden, mer utvecklande svar eller följdfrågor. Det 
är också viktigt att trycka på att jag i mitt tolkningsarbete utgår från det perspektiv 
jag intar, medvetet och omedvetet, vilket kan påverka utfallet (Kvale, 1997). I så 
hög utsträckning som möjligt har jag dock försökt att hålla mig så medveten om 
min roll som uttolkare och även hålla mig så nära materialet som möjligt.  

5.5 Etiska ställningstaganden 
Under hela studien har etiska överväganden utifrån Vetenskapsrådets 
rekommendationer (2002) gjorts i så hög utsträckning som möjligt. Innan studien 
informerades eleverna genom klassläraren. Samtidigt delades ett papper ut till 
elevernas målsman för påskrift (se bilaga 1 respektive 2) där de godkände 
elevernas medverkan. Även om undersökningen inte var av etiskt känslig karaktär 
ansåg jag det ändå vettigt att göra detta som en säkerhetsåtgärd. Innan 
intervjuerna informerades eleverna om att deltagandet fortfarande var frivilligt 
och att de när som helst kunde avbryta, något som inte blev aktuellt. De 
informerades också om att de i redovisningen av materialet skulle förbli anonyma. 
I fokusgrupperna inleddes också sessionerna med att göra deltagarna medvetna 
om att jag som moderator kunde garantera att inga uppgifter släpptes ut men att 
det också var viktigt att de själva tog hänsyn till de andras uttalanden och inte 
spred dem vidare (Wibeck, 2000) samt att jag samtidigt inte kunde garantera 
detta. Då inga känsliga ämnen behandlades sågs dock inte detta som ett problem 
bland eleverna.  
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6. Resultat och analys 
I det här kapitlet redovisas de resultat som framkommit vid studien samt analys av 
dessa. Jag redovisar en sammanställning av materialet från de olika intervjuerna 
utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. För att förtydliga fokusgruppernas 
sammansättning och vilka informanterna för djupintervjuerna var gör jag först här 
en sammanställning av dessa där jag också ger varje grupp respektive informant 
en kod för att underlätta läsningen (se vidare kapitel 5 om metod): 
 
Grupp T1: fem flickor från Teglaskolan 
Grupp T2: fem pojkar från Teglaskolan 
Grupp D1: fem pojkar från Djäkneskolan 
Grupp D2: fem flickor från Djäkneskolan 
Informant IT1: pojke från Teglaskolan 
Informant IT2: flicka från Teglaskolan 
Informant ID1: pojke från Djäkneskolan 
Informant ID2: flicka från Djäkneskolan 
 
Förtydligas bör också att man på Djäkneskolan i den klassen som urvalet gjordes i 
har haft genomgång om källkritik vid informationssökning på Internet och det är 
också något som man arbetar med regelbundet då eleverna söker information. På 
Teglaskolan har man inte haft motsvarande genomgång och man arbetar inte 
heller med dessa frågor. 
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6.1 Elevernas attityder till Internet som källa 
 
Figur 1: Elevernas attityder till Internet som informationskälla. 
 
Grupp T1 Föredrar att använda Internet för att söka information 

framför andra källor och tycker också att det är 
roligare och ger större frihet. Anser att informationen 
på Internet kan vara problematisk, även när det gäller 
bilder.  

Grupp T2 Föredrar Internet när de ska söka information och 
tycker att det är lättast och fungerar bäst. Anser att det 
går snabbare och att allt finns där. Kan inte se några 
problem med informationen på Internet, inte heller 
när det gäller bilder. 

Grupp D1 Använder oftast nätet för att söka information, men 
även böcker. Föredrar att använda Internet för att det 
är snabbt och smidigt. Är medvetna om att 
informationen på Internet kan vara problematisk att 
använda. Till viss del är de också medvetna om 
problemen med bilder som källa. 

Grupp D2 Föredrar att söka information på Internet eftersom de 
tycker att det är lättare och att där finns mycket 
information som inte finns i t ex böcker. Tycker att 
informationen på Internet kan vara problematisk, men 
främst när det gäller texter. Bilder ses också som 
problematiska, men inte lika mycket som övrig 
information. 

Informant IT1 Föredrar att använda nätet för att söka information 
eftersom han tycker att det är lättare. Anser inte att det 
finns några problem med informationen på Internet, 
inte heller när det gäller bilder. 

Informant IT2 Använder helst Internet för att söka information då 
hon anser att informationen där är mer uppdaterad. Är 
medveten om att informationen på Internet inte alltid 
går att lita på, även när det gäller bilder. 

Informant ID1 Använder i stor utsträckning Internet för att söka 
information då det är lättare, förutom när det gäller att 
hitta statistik som han helst gör i böcker. Anser att det 
kan finnas problem med informationen på Internet. Är 
mer skeptisk till bilder än text på Internet och letar 
hellre bilder i böcker. 

Informant ID2 Föredrar att använda Internet för att söka information 
då hon har relativt nyvunna kunskaper i 
datorhantering. Anser bara att informationen kan vara 
problematisk om den kommer från någon annan elevs 
arbete. Ser bilder som mer problematiska och att de 
gör en sida mindre användbar. 
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Som framgår av figur 1 anser eleverna genomgående, i såväl fokusgrupperna som 
djupintervjuerna, att Internet är att föredra vid informationssökning framför andra 
källor som t ex böcker eller tidskrifter. Detta är även något som Lantz-Andersson 
(2003) ser i sin studie. Anledningarna till denna inställning varierar dock delvis, 
både inom fokusgrupper och mellan dessa samt mellan informanterna i 
djupintervjuerna. Det övervägande skälet som anges är att det är lättare att hitta 
information på nätet, något som alla fokusgrupper tar upp som skäl och även 
pojkarna från djupintervjuerna. I grupp T1 finner man det också mer lustbetonat 
att söka informationen via Internet, men även att det ger en större frihet. En elev 
uttrycker det som att ”det är roligare att kolla faktakällor och sånt på Internet än 
att sitta i biblioteket och läsa gamla lexikon liksom”. I grupp T2 menar man, 
förutom att det är lättare, också att det går snabbare och att det finns mycket mer 
information där än i andra källor. Även i grupp D1 tycker man att det går snabbare 
men också att det är smidigare att använda nätet. Informant IT2 menar också att 
informationen på Internet är mer uppdaterad och att hon får mer information när 
hon söker där, jämfört med böcker. Informant ID2 har tidigare använt böcker men 
har på senare tid gått över till att använda nätet mer och mer och hon uppger att 
det är hennes nyvunna kunskaper i datorhantering som är orsak till detta. Flera av 
dessa åsikter återfinns också i Lantz-Anderssons studie där eleverna fann det mer 
lustbetonat och lättare att söka på nätet jämfört med i böcker. Denna inställning 
till att söka på nätet tror jag mycket beror på två saker. Dels har media blivit en 
viktig del av ungdomars liv när det kommer till identitetsskapande och sociala 
relationer (Sjöberg, 2002a) och dels har användningen av Internet bland 
ungdomar ökat kraftigt de senaste åren (Internetbarometern, 2004). Detta tolkar 
jag som att Internet är ungdomarnas medium och att de därför ser det som roligare 
att använda det även i skolan. Den positiva attityd som finns i övrig användning 
av mediet smittar av sig på skolarbetet. 
 
Något som också är genomgående för alla är att de är helt och hållet faktainriktade 
när de bedömer den sida de kommer till, något som även Eklöf (2002) funnit i sin 
studie. Den fakta som presenteras och dess användbarhet och struktur styr 
huruvida sidan ses som relevant eller inte. Källan spelar här alltså en sekundär 
roll. Detta blir tydligt i elevernas svar då de hela tiden fokuserar på sökandet och 
hittandet av fakta i sina uttalanden. Fakta uppges så gott som genomgående vara 
målet för sökningarna. En elev i grupp T1 uttrycker t ex ”det får va så här snabb 
fakta så man kan leta mer, för att annars tar man ju hela faktan liksom därifrån” 
och en annan elev i grupp D2 menar att ”jag brukar bara kolla på faktan och sen 
skriver jag vad jag tycker”.  
 
Inställningen till informationen på Internet är, som framgår av figur 1, relativt 
entydig, framför allt i fokusgrupperna. Flera av eleverna gör uttalanden som pekar 
på att det finns en stor medvetenhet om att informationen på Internet inte är 
oproblematisk att använda. I grupp T1 uttrycker en elev att ”man kan ju hitta 
falska sidor också, så att, då blir man ju bara irriterad” och får medhåll från en 
annan elev som menar att ”man vet ju inte om allting är sant heller, liksom”. Även 
i grupp D1 uttrycks liknande åsikter: ”information är inga problem att hitta men 
man vet ju inte om det är sant. Det kanske bara är nån kille som har lagt ut, bara 
skrivit”. I grupp D2 kopplar också en av eleverna ihop problematiken med att det 
är så enkelt för vem som helst att publicera information. ”Man vet ju inte ifall det 
är sant […] man kan ju lägga ut saker på Internet bara för att man vill, det behöver 
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ju inte ligga någon sanning i det.” Här är det intressant att eleven reflekterar 
utifrån de egenskaper som Internet som medium har och som t ex Lövheim (2002) 
och Carlsson (2002) tar upp om mediets egenskaper. Det finns ingen tydlig 
uppdelning i sändare och mottagare och mediet främjar ett interaktivt användande 
med deltagande i produktionen som grund. Eleven i grupp D2 drar alltså 
slutsatsen att informationen inte helt går att lita på eftersom han är medveten om 
mediets förutsättningar.  
 
Bland informanterna i djupintervjuerna är två av samma uppfattning som 
huvuddelen av fokusgrupperna. De attityder som finns där överensstämmer i stort 
med det som framkom i fokusgrupperna.  
 
Som framgår av figur 1 anser fokusgruppen bestående av pojkar från Teglaskolan 
och den manlige informanten från samma skola att det inte finns några problem 
med informationen på Internet. Att de kommer från den skola där man inte har 
behandlat frågor om källkritik, har med stor sannolikhet inverkan på deras 
attityder. Samtidigt återfinns inte denna attityd bland flickorna från samma klass, 
vilket kan tyda på att det även finns andra bakomliggande orsaker. Vilka dessa är 
går dock inte att utläsa av intervjuerna utan här krävs ytterligare studier, men det 
är ändå rimligt att tro att bristen på genomgång av dessa frågor påverkar 
attityderna till viss del. Här finns då också en skillnad utifrån kön, men då den inte 
sträcker sig till eleverna från Djäkneskolan anser jag snarare att det är bristen på 
genomgång om källkritik som är orsaken. 
 
Alla elever från Djäkneskolan, såväl de i fokusgrupperna som informanterna i 
djupintervjuerna, använder sig av Nationalencyklopedins hemsida (hädanefter 
förkortat till NE) när de söker information. Till stor del beror denna användning 
på att läraren uppmuntrar den, men eleverna har också byggt upp ett förtroende 
för denna källa genom att de uppfattar att de tidigare fått bra information härifrån, 
även om alla inte är medvetna om vad det är för källa eller vem som står bakom. 
En elev i grupp D1 uttrycker det som att det är ”så stora och etablerade sidor”. 
Informant ID1 tycker att ”jag får för mig att det är lite bättre kvalitet inne på NE” 
och informant ID2 tycker att NE känns seriös. Även informant IT1 använder NE 
vid sina sökningar, men här är det inte något som uppmanats från lärarens håll 
utan något som sker självmant.  
 
När det kommer till bilder som informationskälla är attityderna ännu mer skilda, 
dels inom fokusgrupperna, dels mellan dem och dels sett till informanterna i 
djupintervjuerna (se figur 1). Liksom i Lantz-Anderssons studie (2003) läggs så 
gott som uteslutande mindre vikt vid bilder som informationsbärare än vid text 
och bilder ses inte som nödvändiga vid informationssökning. Att bilder kan vara 
manipulerade eller falska finns det en viss medvetenhet om i tre av 
fokusgrupperna, det är enbart i grupp T2 som man inte har funderat över denna 
möjlighet. Samtidigt är det bara i grupp T1 som man ser detta som ett större 
problem. I de övriga grupperna finns medvetenheten men det är inget som de låter 
sig styras av. En av eleverna i grupp D2 menar till exempel att ”är det en bild man 
vill ha så tänker man inte på aah den här kanske är falsk, då tar man bara den” och 
får medhåll av de andra.  
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Bland de fyra informanterna i djupintervjuerna skiljer sig också inställningen till 
bilder som informationskälla. Även här läggs dock genomgående mindre vikt vid 
bilderna än vid texten när de bedömer informationen. Informant IT1 och ID2 
lägger inte någon vikt alls vid bilder när de söker information. Informant IT1 
menar att ”bilden gör ju ingenting, det blir ju inte... den har man ju ingen nytta av 
egentligen, det är ju bara om det ska vara snyggt eller nåt”. Informant ID2 
värderar dessutom informationen på sidan utifrån om den innehåller bilder eller 
inte och tycker att ”det känns som om det är bilder så är det inte riktigt… så känns 
det inte som det är lika bra”. Informant ID1 anser att bilder har ett värde men 
tycker att det finns mycket konstiga bilder ute på nätet och att dessa är mindre 
pålitliga än texter och letar därför hellre efter bilder i böcker. Informant IT2 bryr 
sig endast om bilder då dessa är det specifika målet för sökningen och är 
medveten om att bilder kan vara problematiska att använda som källa då risken 
finns att de är manipulerade eller falska. 
 
Det oreflekterade förhållningssättet till bilder som Alexandersson & Limberg 
(2004) ser i sin studie återfinns alltså inte helt här, även om vissa elever uttrycker 
en liknande ståndpunkt. Samtidigt innebär alltså inte denna medvetenhet om 
eventuella problem med bilder att de låter sig påverkas i sin användning eller 
läsning av bilderna, vilket därmed till viss del gör medvetenheten irrelevant. Den 
risk som Pettersson (2001) ser att eleverna lämnar skolan med ett okritiskt 
förhållningssätt till bilder som informationskälla blir då också en verklighet när 
medvetenheten inte lämnar några spår i bedömningen av bilder hos de elever som 
ingår i denna studie. 
 
Överlag kunde inga skillnader eller likheter i attityder till Internet som källa 
baserade på kön utläsas ur intervjuerna, förutom i fallet med attityden till 
informationen på Internet där pojkarna från Teglaskolan hade liknande attityder 
som även skiljde sig från flickorna (se ovan). Här anser jag dock att personliga 
aspekter och förutsättningar, snarare än kön, är mer troliga som orsak till de skilda 
åsikterna då liknande mönster inte återfinns hos de andra grupperna eller 
informanterna. 
 
Sammanfattningsvis blir det alltså tydligt att eleverna i denna studie föredrar att 
använda Internet för att söka information, jämfört med andra medier eller 
metoder, något som rimligtvis beror på att Internet har blivit ett viktigt redskap i 
ungdomars liv överlag (Sjöberg, 2002a). Bland eleverna finns också hos många, 
oberoende av kön eller grupptillhörighet, en medvetenhet om att det dock inte är 
oproblematiskt att använda Internet som verktyg för informationssökning.  
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6.2 Elevernas attityder till källkritik 
I det tidigare kapitlet redovisades elevernas attityder till Internet som källa medan 
jag i det här går djupare in i vilka attityder de har till källkritik och värdering av 
informationen på Internet. 
 
Figur 2: Elevernas attityder till källkritik. 
 
Grupp T1 Har ingen klar uppfattning om huruvida källkritik är 

viktigt eller inte. Anser samtidigt att det inte är 
nödvändigt att veta vem som ligger bakom 
informationen de hittar eller använder. Attityden till 
värdering av bilder som källa är samma. Ingen har 
hört talas om begreppet källkritik. 

Grupp T2 Gruppen är oense om huruvida det är viktigt. Tre 
tycker att det är viktigt, två är av motsatt åsikt. Alla 
dock överrens om att kritisk granskning av bilder inte 
är nödvändig. Endast en har hört talas om begreppet 
källkritik men vet inte vad det innebär. 

Grupp D1 Tycker att det är viktigt att kunna bedöma källor och 
har också en relativt god kännedom om begreppets 
innebörd. Detta gäller dock inte för bilder där en 
källkritisk inställning saknas. 

Grupp D2 Tycker överlag att det är viktigt med källkritik och 
känner också till vad begreppet innebär. Källkritik för 
bilder har man dock en annan inställning till då man 
inte tycker att man behöver kunna värdera dessa 
kritiskt.  

Informant IT1 Har ingen klar uppfattning om huruvida källkritik är 
viktigt och skiftar ståndpunkt till och från. Känner 
inte till begreppet källkritik. Anser inte att en kritisk 
hållning till bilder är nödvändig. 

Informant IT2 Anser att det är viktigt att kunna bedöma och värdera 
källor men är dåligt insatt vad begreppet källkritik 
innebär. Har en vag attityd gentemot kritisk 
bedömning av bilder. 

Informant ID1 Väl medveten om vikten av att kunna värdera källor 
kritiskt. Känner också till begreppet källkritik och 
dess innebörd. Bedömer bilder på nätet annorlunda än 
böcker och har därmed en viss kritisk hållning. 

Informant ID2 Har uppfattningen att källkritik är viktigt, även om 
hon inte är bekant med begreppet. Lägger liten vikt 
vid bilder och har därför ingen tydlig attityd till 
värdering av dem. 

 
Även om underlaget för denna studie inte är tillräckligt stort för att generellt 
jämföra de båda skolorna anser jag att det finns en aspekt som är viktig att trycka 
på där skillnaden mellan skolorna är uppenbar. Denna handlar om vilken 
medvetenhet man har om vad begreppet källkritik innebär. Nästan uteslutande är 
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alla elever från Djäkneskolan införstådda med innebörden i begreppet källkritik 
(se figur 2), något som rimligtvis bör bero på att de har behandlat området i 
skolan. Den förklaring de ger till begreppet är förhållandevis basal och inte så 
djuplodande som den som t ex Leth & Thurén (2000) eller Thurén (2003) 
använder. Thuréns beskrivning att källkritik handlar om att bedöma 
sanningshalten i påståenden om verkligheten är det som hamnar närmast elevernas 
syn. Endast en av informanterna från Djäkneskolan, informant ID2, är okunnig 
om vad begreppet innebär och uppger också att de inte har behandlat detta ämne i 
skolan. Den raka motsatsen finner man då på Teglaskolan där så gott som alla 
elever saknar förståelse för begreppet källkritik och vad det innebär. Endast en av 
eleverna i grupp T2 har tidigare hört talas om källkritik men vet inte vad det 
innebär. Detta betyder dock inte automatiskt att de inte har en uppfattning om 
vikten av att vara källkritisk. En viss tendens kan dock skönjas till att de som vet 
vad begreppet innebär också har en tydligare inställning till varför man bör vara 
källkritisk, men så gott som alla elever har en mer eller mindre klar uppfattning 
om att det finns problem med källorna på Internet och att det finns ett behov av att 
kunna bedöma dessa.  
 
I de fokusgrupper där man har haft genomgångar kring källkritik är eleverna 
också mer entydiga i sina attityder kring källkritik och här framkommer även fler 
synpunkter och fler vinklar än i de andra grupperna. Men även om det finns 
tydligare attityder till att källkritik är viktigt så skiljer sig åsikterna åt när det 
kommer till varför det är viktigt. I grupp D1 tycker två av eleverna att det är 
viktigt att veta vilken källan är men främst med tanke på att den ska anges i 
källförteckningen. En annan elev tycker att det är viktigt att veta något om källan 
”så att man får ett hum om vad det är”. I grupp D2 finns det, trots medvetenheten 
om vikten av ett källkritiskt förhållningssätt, en tendens att lita på källor ändå. I 
denna grupp nämner man också att man har större förtroende för organisationer 
och företag än för privatpersoner. Här skiljer sig alltså inställningen från de elever 
som ingår i Eklöfs studie (2002) där eleverna inte bryr sig om vilken typ av källa 
informationen hämtas från. I mångt och mycket ligger fokus i dessa båda grupper 
ändå på att kunna värdera en källa för att få fram korrekta fakta så att inte 
skolarbetet blir lidande, men en av eleverna i grupp D1 framför också att ”nu 
tycker jag att det är för skolans skull, men sen när man blir vuxen så är det för sitt 
eget”. I grupp D2 finns också inställningen att det är viktigt för framtiden men en 
lite mer nära sådan. En av eleverna uttrycker här att ”när vi börjar på gymnasiet så 
där så vill man ju inte komma med helt fel information”, men får då mothugg från 
en annan elev som menar att ”det är ju bara att säga till lärarna att man läste det på 
Internet”. Som svar på detta säger den första eleven ”fast då visar man ju att man 
inte är så källkritisk” och hon får då också medhåll från de övriga. Här blir det då 
tydligt att det i grupp D2 finns en medvetenhet om källkritik och att attityden är 
att det är viktigt, om än kanske ”bara” för skolarbetets skull. 
 
I de två fokusgrupperna från Teglaskolan, är attityderna gentemot källkritik mera 
splittrade. I grupp T2 anser tre av eleverna att det är viktigt att kunna värdera en 
källa medan de andra två inte tycker det. De är också oense om huruvida det är av 
betydelse vem som ligger bakom informationen. En av eleverna uttrycker direkt 
att det är viktigt men får då mothugg av en annan elev. Han frågar då ”så om jag 
skulle lägga ut information skulle det inte spela någon roll” och får till svar ”nej, 
bara det är bra”. De övriga är mer osäkra vad gäller detta och bara en av dem 
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menar att det är okej bara informationen är korrekt. Även i grupp T1 skiljer sig 
åsikterna åt om huruvida det är viktigt att kunna värdera källor, men en annan 
intressant attityd framkommer istället. Här anser eleverna att det inte är 
nödvändigt att veta vem som ligger bakom informationen de hittar eller använder 
utan man vill istället komma åt problemet på ett annat sätt. Två av eleverna tar 
upp att man bör reglera innehållet på Internet och att det är avsändarens ansvar att 
se till att informationen är korrekt. Detta skulle då regleras via avtal. Samtidigt 
inser de övriga eleverna i gruppen att detta inte är helt oproblematiskt men det är 
bara den elev som har inställningen att de själva måste lära sig att värdera 
informationen källkritiskt som också uttrycker att det blir mycket svårt att hålla 
koll på vad som läggs ut på nätet. Den här inställningen tyder på att eleverna i 
denna grupp är dåligt insatta i dels hur Internet är uppbyggt och dels hur mycket 
information som finns och hur mycket den ökar i omfattning. Med tanke på vad 
Carlsson (2002) tar upp om Internets egenskaper, där avsaknaden av organisation 
är inbyggd i tekniken, blir det ännu tydligare att den reglering som efterfrågas av 
eleverna inte är möjlig. Det skulle också vara intressant att vidareutveckla denna 
fråga och diskutera problematiken mer ingående för att se om denna ståndpunkt 
håller för djupare diskussion, men det ryms inte inom denna studie. 
 
Som framgår av figur 2 har även informanterna i djupintervjuerna skilda attityder 
gentemot källkritik. Detta visar sig inte bara genom deras uttalanden utan även 
genom hur de söker och värderar informationen de hittar under den 
informationssökning som anordnades under sessionen. Dessa resultat redovisas 
mer ingående nedan i avsnitt 6.4. Bland informanterna finns inte riktigt samma 
tydliga mönster som hos fokusgrupperna. Här skiljer sig attityderna något även 
om de har arbetat med källkritik eller inte. Anmärkningsvärt är att informant ID2 
som kommer från Djäkneskolan där de har arbetat med källkritik uppger att de 
inte har det. Hon har också en något mer tvekande inställning till om vikten av att 
värdera källor på nätet. Informant IT2 och ID1 har tydligare attityder och menar 
att källkritisk värdering är viktig. Hos dessa finns dock en skillnad då en av dem 
känner till begreppet källkritik och dess innebörd medan den andra inte gör det, 
men detta tycks alltså inte påverka inställningen. Intressant är väl också att 
omedvetenhet om begreppet och dess innebörd inte är avgörande för att ett 
källkritiskt förhållningssätt ska tillämpas (se avsnitt 6.4), även om en sådan 
medvetenhet skulle kunna underlätta och ge bättre verktyg för bedömning. 
 
Informant IT1 skiljer sig från de övriga då han inte kan redogöra för en tydlig 
attityd åt något håll. Under intervjun så skiftar inställningen flera gånger. Först 
anser han att det är viktigt att kunna värdera informationen på Internet och att veta 
vem som ligger bakom den för att undvika att få felaktig eller falsk information. 
Sedan anger han att han inte kan se någon risk med att värdera källor kritiskt. 
Längre fram i intervjun har han återigen bytt ståndpunkt och menar att det är 
viktigt att kunna bedöma källor men kan inte förklara varför utan anger att det 
snarare handlar om en känsla. Denna informant är alltså ambivalent i sin 
inställning, men troligtvis beror detta på både bristande engagemang för ämnet 
och att han är dåligt insatt i området. Även själva intervjusituationen skulle kunna 
vara orsak till de skiftande svaren. Under själva informationssökningen blir det 
också tydligt att han inte kritiskt värderar de källor han hittar (se avsnitt 6.4). 
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Den inställning till varför källkritik är viktigt som informanterna redovisar är inte 
helt överensstämmande med den i fokusgrupperna. Informant IT2, som då inte har 
haft någon genomgång om källkritik i skolan, menar att det är viktigt för hennes 
egen skull, ”så att man inte får fel uppgifter” och fyller på med ”jag vill lära mig 
någonting och inte läsa fel saker”. Hon menar alltså att det är för hennes 
personliga nytta och inte direkt för skolarbetets skull. Denna inställning har 
däremot informant ID2 som menar att hon kan behöva kritiskt bedöma 
informationen ”annars kanske det inte är riktiga fakta […] för att jag har ju inte 
kollat ordentligt så det är rätt fakta och… slarvigt gjort så då får jag dåliga betyg 
och så där”.  Här ligger alltså också fokus på att få fram bra fakta för skolarbeten. 
Någonstans däremellan ligger informant IT2 som tycker att det är viktigt både för 
skolarbetet och för sin egen skull. ”För det första så blir ju arbetet oftast bättre om 
man har rätt fakta och sen… ja… så är det ju så här att man lär sig ju, man lär sig 
själv att kunna kolla fakta och så där.”  
 
En intressant inställning till och syn på källkritik framkom i intervjun med 
informant ID1. Han använder sig i hög utsträckning av källor som susning.nu och 
wikipedia, uppslagsverk där vem som helst kan bidra med information som då 
publiceras efter ett visst mått av kontroll. Att de är uppbyggda på detta sätt är 
något som han är fullt införstådd med och som han också ser som en fördel 
eftersom han då slipper kontrollera så många källor själv eftersom han menar att 
andra har kontrollerat alla fakta innan de publiceras här. Som jag ser det riskerar 
då den källkritiska attityden att istället bli en fallgrop eftersom den inte används i 
bedömningen av dessa källor utan snarare som en ursäkt för att använda dem. 
Informationen ses som granskad och källorna som pålitliga med utgångspunkt i att 
källkritiska aspekter tagits fasta på av andra innan publicering. 
 
När det kommer till attityder vad gäller kritiskt förhållningssätt till bilder som 
källa så är det genomgående en mer otydlig inställning (se figur 2). Denna 
inställning stämmer till stor del överens med det som Alexandersson och Limberg 
(2004) ser i sin studie och även det som Backman, Berg och Sigurdson (1988) 
kommit fram till. De allra flesta har inte för vana att reflektera kring bilderna när 
de söker information och det är därför inte helt självklart att kritiskt förhålla sig 
till dessa, även för de grupper och informanter som anser att källkritik är viktigt. 
Det är också av vikt att här nämna att den övervägande delen inte anser att bilder 
är viktiga när de söker information utan de har stort fokus på texten. Detta bidrar 
säkert också till att det inte finns några tydliga attityder till källkritiskt 
förhållningssätt vad gäller bilder. Det är i stort sett bara grupp T1 som reflekterar 
kring problematiken med bildmanipulation och förfalskning och det är också bara 
i denna grupp som det finns en tydlig attityd till att man bör ha en kritisk hållning 
till bilder.  
 
Överlag går det inte heller här att utläsa några likheter eller skillnader baserade på 
kön, varken rörande fokusgrupperna eller informanterna i djupintervjuerna.  
 
Den sammantagna inställningen till källkritik är att en övervägande del anser att 
det är viktigt, men med fokus på att det är skolarbetet som drabbas då ”dåliga” 
källor används. Attityderna gentemot värdering av bilder skiljer sig dock markant 
från denna då endast en av fokusgrupperna har en tydlig inställning till att det är  
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viktigt. Att de grupper och informanter som har arbetat med källkritik har en 
klarare inställning till vikten av källkritik är inte överraskande och det tydliggör 
samtidigt att det finns en hel del att vinna på att arbeta med dessa frågor i skolan. 

6.3 Elevernas syn på sin egen förmåga att värdera 
information 
 
Figur 3: Elevernas syn på sin egen förmåga att värdera information 
 
Grupp T1 Beror på hur mycket de känner till om ämnet. Ju mer 

man vet desto lättare att bedöma ny information. 
Grupp T2 Tycker att det kan vara svårt men att det blir lättare ju 

mer tid de får. Om tillräckligt med tid ges anser de sig 
ha god förmåga att värdera information. 

Grupp D1 Anser att det ibland kan vara svårt 
Grupp D2 Menar att de är ganska bra på att värdera källor. 

Tycker att det kan vara svårt att hitta användbar 
information, men att det är lätt att värdera den när den 
väl är hittad. 

Informant IT1 Anser sig ha god förmåga att värdera information. 
Informant IT2 Tycker att det kan vara svårt att bedöma källor. 
Informant ID1 Anser sig vara bra på att värdera källor. 
Informant ID2 Anser sig ha god förmåga att värdera information. 
 
När det kommer till att värdera sin egen förmåga att kritiskt granska information 
och källor på Internet så har, som framgår av figur 3, den övervägande delen av 
eleverna inställningen att det bitvis kan vara svårt men att de oftast tycker att de 
klarar det bra. Det är främst informanterna i djupintervjuerna som anser sig ha god 
förmåga att värdera information och som inte ser sig ha några svårigheter. Endast 
informant IT2 tycker att det kan vara svårt att bedöma källor och det var också 
något som han upplevde under informationssökningsuppgiften. Som framgår av 
avsnitt 6.4 finns det dock en diskrepans mellan deras värdering av sin egen 
förmåga och de faktiska förmågorna att värdera information, där det blir tydligt att 
de inte helt lever upp till sin självbild. 
  
I fokusgrupperna anges olika förutsättningar för att göra värderingen av källor 
lättare. I grupp T1 tar man upp att det hela beror på hur mycket man känner till 
om ämnet sedan tidigare. Ju mer man vet desto lättare är det att bedöma och 
värdera informationen. Behovet av förkunskaper trycker också Thurén (2003) på 
och det är också något som jag menar är en förutsättning för värdering av 
information utifrån flera av kriterierna som Leth & Thurén (2000) ställer upp (se 
4.3.5 och 4.3.6). En av eleverna menar dock att ”det finns ju inte så mycket man 
kan göra. Man kan ju inte fråga läraren hela tiden […] man får chansa”. Här ses 
alltså läraren som den slutliga lösningen när den egna förmågan att värdera 
brister, men denna lösning kan inte utnyttjas vid alla tillfällen. Att dessa förmågor 
även skulle vara nödvändiga utanför skolan, där läraren inte finns att tillgå, är 
inget som de reflekterar över. Eleverna i grupp T2 anser snarare att det blir lättare 
om de får god tid på sig för värdering och bedömning. I grupp D1 anser man 
också att det kan vara svårt. Här tar en av eleverna upp att han tycker att det är 
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lättare att bedöma sidor som han har varit inne på förut, något som egentligen 
tyder på att förmågan att värdera är låg och att han hellre håller sig till de sidor 
som han vet har varit okej vid tidigare arbeten. 
 
Endast i grupp D2 anser man sig vara någorlunda bra på att värdera källor och ett 
värde på detta är att läraren annars skulle ha tagit upp detta med dem i 
bedömningen av deras arbeten. Samtidigt nämner en av eleverna att ”ibland kan 
det vara svårt att hitta bra information” och en annan elev fyller i med ”jag tycker 
det kan vara svårt att hitta typ förståelig information också, eller, ibland känns det 
som att det bara står massa svammel”. De övriga tar då upp att det är lätt att hitta 
mycket information men att det ibland kan vara svårt att sålla. Här ser alltså 
eleverna att det i första läget kan vara svårt att hitta vettig och användbar 
information men att de, när de hittar den, inte har några större problem att värdera 
källan och informationen, något som går tvärtemot vad Eklöf (2002) fann i sin 
studie. Där menade istället eleverna att de tyckte att det var lättare att hitta 
information men att det var svårt att bedöma den.  
 
Utifrån det som kom fram i fokusgrupperna och djupintervjuerna kan inga 
slutsatser utifrån könstillhörighet dras. De skillnader och likheter som finns rör sig 
genomgående över könsgränser. 
 
Den självbild som eleverna i denna studie har rörande sina förmågor att värdera 
information stämmer alltså inte helt överrens med hur det väl ser ut när det 
kommer till deras egentliga förmågor (se 6.4). Detta tror jag har att göra med att 
Internet är ett viktigt redskap för ungdomar på många plan, t ex för sociala 
relationer och för informationssökning (Sjöberg 2002a). I och med att eleverna ser 
Internet som en så viktig del av sin vardag och även använder det regelbundet i så 
stor utsträckning får de en vana att använda mediet. Denna vana tror jag i sin tur 
kan påverka synen på deras egen förmåga att värdera informationen. I och med att 
de kan hantera mediet väl förknippar de det även med värderingen av 
informationen.  

6.4 Metoder för värdering av information 
I det här avsnittet bör det noteras att resultaten från fokusgrupperna baseras på 
diskussioner och samtal utifrån elevernas erfarenheter medan resultaten från 
djupintervjuerna framkommit i samtal utifrån den informationssökning som 
genomfördes samt i förekommande fall även utifrån analys av resultatet för 
informationssökningen. 
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Figur 4: Metoder och kriterier som eleverna använder för att värdera information. 
 
Grupp T1 Mycket text är bra. 

Lite text och mycket bilder är bra. 
Jämför med andra sidor. 
Se vem som har skrivit informationen. 
Informationen ska vara tilltalande.  
Titta på webbdesignen. 
Utgår från motivet i bilder för att bedöma dem. 

Grupp T2 I träfflistan i Google värderas de översta träffarna högst. 
Mängden text. 
Sidans form. 
Om det förekommer reklam. 
Slarvfel och felstavningar. 
Känner på sig om det är bra. 
Inga metoder för att bedöma bilder. 

Grupp D1 Jämför med andra sidor. 
Hur gammal informationen är. 
Om det förekommer reklam eller porr. 
Jämför bilder med andra för att bekräfta. 

Grupp D2 Igenkänning av sidan sedan tidigare. 
Om sidan ser professionell ut. 
Om det är en organisation eller företag bakom. 
Inte för lång text men mycket innehåll. 
Inte för svår text. 
Jämför med andra sidor. 
Går på känsla. 
Jämför bilder med andra för att bekräfta. 
Om bilden ser professionell ut eller inte. 

Informant IT1 Inte för svår text. 
Om den fakta som söks finns på sidan. 

Informant IT2 Tidigare erfarenheter av källan. 
Webbadressen 
Länkarna på sidan uppfattas seriösa 
Går på känsla. 
Sidans uppbyggnad och utseende 
Om det finns diagram 
Bilder bedöms utifrån känsla och jämförs med andra vid 
behov. 

Informant ID1 Jämför med andra sidor. 
Går efter eget tycke. 
Sidans utseende 
Om texterna håller sig till ämnet 
Webbadressen 
Tidigare erfarenheter av källan. 
Jämför bilden med texten 

Informant ID2 Går på känsla. 
Tidigare erfarenheter av källan. 
Mängden text. 
Sidans utseende. 
Inga metoder för att bedöma bilder. 

 
De metoder och kriterier som eleverna använder för att värdera informationen de 
hittar på nätet skiljer sig åt i relativt stor utsträckning (se figur 4). I vissa fall är det 
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möjligt att knyta an till de kriterier som Leth & Thurén (2000) anger medan det i 
andra fall är tydligt att det är personliga preferenser som styr. Metoderna som 
redogörs för skiljer sig många gånger åt, även inom fokusgrupperna, och det är 
tydligt att det inte finns någon gemensam grund som eleverna utgår ifrån. 
Samtidigt finns det vissa kriterier för värdering av källor som återkommer, såväl i 
flera fokusgrupper som hos flera informanter. Överlag går det dock inte att se 
några mönster baserat på könstillhörighet. 
 
Som framgår av figur 4 är en av de metoder som återkommer vid flera tillfällen att 
jämföra en sida med andra sidor. Detta är särskilt tydligt i fokusgrupperna, men 
även en av informanterna uppger att han använder denna metod. De gånger 
eleverna blir osäkra söker de efter andra sidor för att bekräfta att de fakta som de 
har hittat är korrekta. En av eleverna i grupp D1 menar att ”vanligtvis tar man ju 
inte bara en källa. Alla har sina, alla har olika åsikter liksom till exempel, så får 
man jämföra lite, vad man själv tycker stämmer” och en av de andra fyller i med 
”man kollar ju överallt”. Till viss del skulle man då kunna påstå att kriteriet 
Beroende (se 4.3.3) uppfylls, då de söker bekräfta informationen via en annan 
källa. För att detta kriterium helt ska uppfyllas måste dock dessa källor även vara 
oberoende av varandra och detta är inget som eleverna nämner att de tar hänsyn 
till. 
 
En annan metod som flera av såväl fokusgrupperna som informanterna använder 
är att titta på sidans och innehållets form. Som framgår av figur 4 är det bara i 
grupp D1 samt av informant IT1 som detta kriterium inte tas upp. Överlag har 
eleverna större förtroende för de sidor som har en genomtänkt webbdesign och 
som ser professionella ut. En av eleverna i grupp T1 menar att ”jag tror att det är 
liksom mer professionell information om det man vill ha om det är snyggare 
webbdesign”. Även i grupp D2 tar en av eleverna upp att hon litar mer på 
informationen om sidan ser professionell ut och hon får också medhåll från de 
andra. I grupp T2 uttrycker en av eleverna att ”om det är för spaceade sidor så är 
det ju inte så troligt”. I mångt och mycket handlar det för eleverna här om att 
försöka bedöma om de som har lagt upp sidan uppfattas som seriösa. När 
webbdesignen avslöjar att det är en privatperson som har lagt upp informationen 
tas denna alltså inte på lika stort allvar. Att webbdesignen i princip inte har med 
informationen att göra är dock inget som någon reflekterar kring utan det handlar i 
stort sett bara om att försöka avgöra om det är en större organisation eller en 
privatperson bakom det som publiceras. Här skiljer sig därmed eleverna i denna 
studie från de i Eklöfs (2002) där de inte brydde sig om huruvida informationen 
kom från privatpersoner eller organisationer. Dock finns det inga kopplingar till 
något av de kriterier som Leth & Thurén (2000) har som grund för en källkritisk 
hållning. Risken att väldesignade hemsidor ger överdriven trovärdighet är något 
som Sjöberg (2002b) också pekar på. Jag tycker här att det blir tydligt att Sjöbergs 
varning bör tas på allvar i och med att så stor andel av eleverna i denna studie har 
detta som kriterium. Risken är stor att eleverna släpper igenom källor som inte är 
seriösa, bara på grund av att de har en tilltalande design på sina sidor. Jag tror 
också att det finns en stor risk att detta är något som tendentiösa eller mindre 
seriösa källor utnyttjar för att nå ut med sitt budskap och då är det ännu viktigare 
att bedömningen av en sidas utseende inte avgör om eleverna ska ta till sig 
informationen eller inte.  
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Bland flera av eleverna framförs ett annat kriterium för värdering av 
informationen som är problematiskt. Två av fokusgrupperna och tre av 
informanterna uppger att de låter sina känslor och eget tycke avgöra i 
bedömningen av informationen (se figur 4). I grupp T2 menar en av eleverna att 
”man känner på sig att det är rätt bra” och en annan elev inflikar att ”det sitter i 
ryggmärgen”. En av eleverna i grupp D2 uppger att ”man brukar inte så här kolla 
på olika utan man känner på sig om den är seriös eller inte. Man kollar inte så här, 
aaah vem har skrivit det här, utan man, om det ser bra ut så tar man det”. 
Informant IT2 uppger också att hon gick på känsla när hon bedömde en sida under 
informationssökningsuppgiften. Hon menar att ”man känner att den… att det 
liksom stämmer”. Vad dessa känslor baseras på har de dock svårt att uppge. 
Någon menar att det är sidans utseende, men de flesta kan inte ge någon djupare 
förklaring. Att eleverna i så stor utsträckning går på känsla i sin bedömning av 
informationen är problematiskt, men samtidigt också förståeligt. De är i stor 
utsträckning vana vid att söka informationen på Internet när de arbetar i skolan 
och det finns då en stor risk att de känner sig så trygga i sin roll som 
informationssökare att de låter sina känslor styra urvalet. Som jag ser det kan 
alltså deras erfarenheter av mediet här påverka dem negativt genom att den lägger 
ett filter över deras bedömning och hindrar dem från att objektivt värdera 
informationen. Även om datorvana och vana vid sökning av information på nätet i 
mångt och mycket är en viktig komponent för att bygga ett kritiskt 
förhållningssätt tror jag alltså att det är långt ifrån tillräckligt.  
 
I tre av grupperna och bland tre av informanterna används också texten som en 
värdering av sidan (se figur 4). Här skiftar dock inställningen till hur texten 
påverkar. De tre fokusgrupperna tillsammans med informant ID2 tittar på textens 
längd där de menar att kortare texter är att föredra, förutom en elev i grupp T1 
som menar att mycket text är bättre. I grupp D2 menar man också att texterna inte 
ska vara för svåra, något som även informant IT1 tycker. Att eleverna värderar en 
sida utifrån dess text borde rimligtvis till stor del bero på att de har som 
grundkriterium att de ska förstå sidans innehåll för att de över huvud taget ska bry 
sig om den. Det handlar då snarare om att kunna hitta en sida som de ska kunna 
använda än att värdera informationen på den.  
 
Som framgår av figur 4 bedömer tre av informanterna en källa utifrån tidigare 
erfarenheter. Detta framkommer tydligt vid samtalet kring informationssöknings-
uppgiften då de flera gånger anger att de känner igen en källa och därför i större 
utsträckning litar på informationen därifrån. Informant ID1 använder till exempel 
i hög utsträckning Nationalencyklopedins sidor eftersom han av erfarenhet anser 
att de har bra information där. Dessutom går han ofta till susning.nu och 
wikipedia, också baserat på erfarenhet från dessa sidor. Informant ID2 väljer 
också en källa helt utifrån igenkänning. Hon går in på en sida tillhörande 
Lutherhjälpen eftersom hon känner igen namnet och hon menar att ”det är säkert 
riktig fakta”. Även en av eleverna i grupp D2 tar upp detta kriterium för 
bedömning av informationen och menar att hon vet om en sida är seriös ”om man 
känner igen sidnamnet, typ som nånting man har hört om förut, typ wikipedia 
eller nånting sånt där”. Inte heller detta kriterium går att knyta till något av dem 
som Leth & Thurén (2000) presenterar. 
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Utöver de kriterier som redogjorts för ovan finns det också en hel del kriterier som 
bara återfinns hos en eller två av informanterna eller fokusgrupperna (se figur 4). 
De är alltså inte lika vanligt förekommande, men några av dem kan ändå vara 
intressanta att titta lite närmare på. Hos två av informanterna, IT2 och ID1, 
förekommer en liten koppling till ett av kriterierna som Leth & Thurén (2000) 
använder som grund för källkritik. Dessa två informanter använder webbadressen 
som utgångspunkt när de väljer vilka träffar de ska gå in på i träfflistan från 
sökmotorn. Båda två uppger dock inte direkt att de använder detta kriterium, men 
det framgår vid genomgången av resultatet från informationssökningen. Här går 
det att knyta an till kriteriet Trovärdighet (se 4.3.6) där Leth & Thurén menar att 
en adress kan indikera en källas trovärdighet. Samtidigt innefattar detta kriterium 
långt fler metoder för att bedöma en källas trovärdighet. Dessutom bedömer 
eleverna inte adressen på riktigt det sätt som Leth & Thurén menar utan snarare 
som ett sätt att se om källan går att känna igen. Trots detta finns det en grund för 
att detta kriterium skulle kunna användas då de i alla fall lägger märke till sidans 
adress. 
 
I två av fokusgrupperna, T2 och D1, framkommer också att de har en skeptisk 
hållning till sidor om det finns reklam eller pornografiskt innehåll. De menar då 
att syftet är att locka dit besökare för att titta på reklamen. Här tycker jag att man 
dels kan knyta an till kriteriet Tendens och dels till kriteriet Trovärdighet (se 4.3.4 
och 4.3.6), men det förutsätter att man tänjer något på gränserna för dessa 
kriterier. Att eleverna lyfter att källan har en baktanke med att locka besökare 
anser jag vara en alternativ form av tendens där det handlar om att framställa 
information på ett visst sätt på grund av ekonomiska intressen. När det kommer 
till trovärdighet så ifrågasätter också eleverna källans opartiskhet, vilket inryms 
inom detta kriterium. 
 
Utöver detta är det också intressant att titta lite närmare på två av informanterna 
från djupintervjuerna då de visar prov på källkritisk hållning trots olika 
förutsättningar. Informant IT2 som kommer från Teglaskolan och därmed inte har 
haft någon genomgång om källkritik anser sig inte ha några metoder för att 
värdera informationen och källorna hon hittar. Hon uppger istället ”jag får väl tro 
på att det är sant”. Samtidigt visar hon vid informationssökningen att hon flera 
gånger värderar källor och bedömer informationen utifrån dessa. Hon använder 
sig också av vissa av de kriterier Leth & Thurén (2000) sätter upp, men 
uppenbarligen omedvetet. Hon går till exempel in på SMHI:s webbsida med 
motiveringen ”det vet jag ju att det är bra” och att hon känner till källan och anser 
att de borde vara insatta i området. Detta tyder på att hon aktivt väljer denna källa 
efter att ha värderat den utifrån källkritiska aspekter, även om detta inte var en 
medvetet källkritisk handling från hennes sida. Detta val beror på att källan 
presenteras i rubriken vid presentationen av träffarna i sökmotorn. Senare väljer 
hon ännu en gång en träff från samma källa utan att reflektera över att det är just 
SMHI igen. Då baseras istället valet på att rubriken i sökträffen berör en av 
frågorna i uppgiften. Hon väljer alltså aktivt källor som hon har förtroende för när 
det framgår tydligt, t ex via rubriken i sökträffen, men det utesluter inte att hon 
även använder andra källor. Hon uttrycker det själv som ”jo för det står ju i… ah 
det står ju i själva rubriken, så tänker man ju på det”.  
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Informant ID1 som kommer från Djäkneskolan och därmed har haft genomgång 
om källkritik har en relativt tydlig källkritisk hållning. Han uppger att han i hög 
utsträckning använder NE som källa för sina sökningar och det är också där han 
börjar vid informationssökningsuppgiften. Anledningen till att han använder NE 
är att han upplever att han får bättre information där än när han söker via en 
sökmotor. ”Jag får för mig att det är lite bättre kvalitet inne på NE.” Ibland 
dubbelkollar han den information han hittar på NE genom att söka på andra delar 
av Internet via en sökmotor eller i böcker. Anledningen till att han har så stort 
förtroende för NE kan han inte direkt ange men han menar att det ser mer 
professionellt ut samt att texterna är väldigt specifika och håller sig till området. 
Informant ID1 går också in på en sida som tillhör FN under 
informationssökningen. Att det är en FN-sida ser han som ett tecken på att det är 
en trovärdig källa och han litar därför på informationen här. I detta fall 
uppmärksammade han adressen till sidan redan i träfflistan från sökmotorn, men 
han var inte helt säker på att det var en sida från FN även om han misstänkte det. 
Han fick det dock bekräftat när han kom in på sidan då en logotyp indikerar detta. 
Här använder sig alltså informanten till viss del av kriteriet Trovärdighet (Leth & 
Thurén 2000) i och med att han värderar och väljer en källa utifrån dess adress. 
Detta uppger han också att han ibland brukar göra, även om det mest påverkar 
hans val om det är en sida han känner igen. I fallet med FN bedömer han också 
källan som opartisk och objektiv med hänsyn till organisationens bakgrund, 
historia och rykte, något som också faller in under trovärdighetskriteriet. 
 
Som framgår av figur 4 används genomgående få kriterier för att värdera bilder 
och flera av dem som används påminner i mångt och mycket om de kriterier som 
används för att värdera information i övrigt. Även om eleverna inte redovisade ett 
helt igenom oreflekterat förhållningssätt till bilder (se 6.1) återfinns ändå mycket 
få av de kriterier som Petterson (2001) menar ska ligga till grund för värdering av 
bilder.  I grupp T1, D1 och D2 använder de metoden att jämföra en bild med 
andra av samma motiv för att bekräfta om de är osäkra, något som även informant 
IT2 uppger. Här kan då till viss del kriteriet Beroende (Leth & Thurén 2000) 
anses ligga till grund för värderingen, även om de inte tar hänsyn till om källorna 
är oberoende av varandra. I grupp D2 tar man även upp metoden att värdera 
utifrån bildens kvalitet. Om en bild ser professionell ut har de större förtroende för 
denna jämfört med om bilden ser ut att vara tagen av en privatperson. Samtidigt 
uppger man också att värdering av bilder inte är något som man lägger stor vikt 
vid. En av eleverna i denna grupp menar att ”man vet ju inte var bilden är tagen 
någonstans, det bryr man sig inte så mycket om” och en annan elev fyller i med 
”man bara tar bilden och hoppas på att det är bra”. Här finns alltså en uttalad 
policy att inte direkt bry sig om att värdera bilderna. I grupp T2 anser man inte 
ens att det finns några problem med bilder som källa och kan därför inte ange 
några metoder för att värdera dessa, de har helt enkelt inte reflekterat över det 
tidigare. I och med att informant ID1 hellre letar efter bilder i böcker kan han inte 
ange några metoder för att värdera bilder som källa, men valet att gå till böcker 
kan faktiskt ses som en metod i sig. Han bedömer att det är svårare att hitta bra 
bilder på nätet och väljer därför andra källor. Varken informant IT1 eller ID2 
använder bilder över huvud taget, varför de inte har några konkreta metoder att 
värdera dem. Informant ID2 uppger även att hon anser sig ha svårt att läsa bilder 
och de sidor som har bilder värderar hon lägre än de med bara text. ”Det känns 
som om det är bilder så är det inte riktigt… så känns det inte som det är lika bra.” 
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Sammantaget har alltså varken fokusgrupperna eller informanterna i 
djupintervjuerna några tydliga metoder för att värdera bilder som källa och de 
metoder som anges påminner om hur de värderar källor i övrigt. Av de kriterier 
som Petterson (2001) anger finns det endast en lös koppling till kriteriet 
Beroende. I och med att eleverna har så få kriterier för att bedöma bilder innebär 
det att den risk som Pettersson talar om då han menar att eleverna går ur skolan 
som bildanalfabeter tenderar att bli verklighet. Liksom eleverna i Backman, Berg 
& Sigurdsons studie (1988) visar eleverna bristande kompetens i att läsa bilder,  
d v s bristande bildförmåga. De konsekvenser det kan få går det bara att spekulera 
kring, men med tanke på den mångfald av bildmedier som finns att tillgå är det 
rimligt att anta att denna bristande bildförmåga ger eleverna sämre möjligheter att 
bedöma informationen och gör dem mer utsatta som mediekonsumenter. Några 
skillnader eller likheter baserade på kön går inte att utläsa ur det insamlade 
materialet. 
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7. Slutdiskussion  
I och med att de traditionella gränserna mellan sändare och mottagare suddas ut 
får detta också naturligtvis konsekvenser för den information som förmedlas via 
Internet. Där det i de traditionella medierna finns en yrkeskår som ligger bakom 
utbudet, är detta långt ifrån verkligheten på Internet där såväl företag som 
privatpersoner utanför den traditionella medieproduktionen kan göra sin röst hörd. 
Med denna utgångspunkt blir det allmänna problem som Dahlgren (2002) tar upp, 
att den information vi får från Internet tenderar att få legitimitet, än större. 
Behovet av ett källkritiskt förhållningssätt till informationen på Internet är därför 
stort.  
 
I den studie jag genomfört kan jag tydligt se att resultatet är liktydigt med det som 
framkommer i de andra studier jag tagit del av. Attityden och förmågan till 
källkritisk bedömning av informationen på Internet skiftar mycket mellan olika 
elever som i Alexanderssons och Limbergs (2003) studie och de metoder som 
används är förhållandevis långt från de som Leth och Thurén (2000) sätter upp. 
Personliga preferenser och känsla är ofta det som styr i urvalet och det är endast i 
ett fåtal fall som någon koppling till kriterierna för källkritik kan ses liksom i 
Eklöfs studie (2004). Trots dessa resultat så finns det genomgående en inställning 
att ett källkritiskt förhållningssätt är nödvändigt och detta är något som jag tycker 
är viktigt att ta fasta på. Utan denna inställning blir metoder och kriterier för 
källkritisk värdering meningslösa. Enligt min åsikt finns det alltså en bra grund att 
utgå från hos eleverna, men de saknar verktygen. Mycket fokus ligger på att lösa 
uppgiften och då handlar det om att snabbt få fram fakta som är ”rätt”. Eleverna är 
faktaorienterade i sin sökning liksom de elever som ingick i Eklöfs (2002) studie. 
Den kontroll av informationen som då ibland sker genom att de jämför med andra 
sidor handlar då bara om att bekräfta att det står samma på olika sidor, oavsett 
källan. I princip finns det, som jag ser det, goda förutsättningar att lära eleverna 
att använda ett källkritiskt förhållningssätt eftersom de redan värderar 
informationen efter egna kriterier. Genom att ge dem ytterligare verktyg för att 
värdera källor kan den värdering som nu sker även innehålla en bedömning av 
källan och inte bara av faktainnehållet.  
 
De elever som kommer från Djäkneskolan har aktivt arbetat med källkritik, både 
fokuserat under lektionstid och vid de informationssökningar som görs vid 
skolarbeten. Ändå ger läraren tips på sidor som eleverna kan använda sig av, sidor 
som läraren bedömer vara goda källor och detta färgar naturligtvis av sig på 
eleverna så att även de uppfattar källorna som trovärdiga. Detta är naturligtvis en 
god tanke från lärarnas sida men konsekvensen blir då kanske istället att eleverna 
inte själva får bedöma sidor och då inte får öva upp sin förmåga. Arbetet med att 
få eleverna att värdera informationen källkritiskt riskerar då att gå om intet 
eftersom de, när de kommer utanför skolan, inte har tillgång till läraren som 
”gatekeeper”. Här anser jag att det är mycket viktigare att låta eleverna själva 
värdera källor och sedan ta upp dem till diskussion för att lära eleverna ett 
källkritiskt förhållningssätt. Jag tycker också att det är viktigt att eleverna inte 
förhåller sig okritiska till läraren som källa. Att läraren väljer ut sidor som 
eleverna kan använda ger intryck av trovärdighet men är på inga sätt en garanti för 
att en källkritisk granskning har skett från lärarens sida. 
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Den medvetenhet som finns bland eleverna handlar mycket om att informationen 
på nätet kan vara falsk, men som Leth & Thurén (2000) tar upp så behöver det 
nödvändigtvis inte vara fallet. Informationen på nätet kan vara såväl vinklad som 
begränsad i omfattning och på så sätt inte vara fullständig eller korrekt. Här finns 
det alltså stora brister i elevernas medvetenhet och attityder som påverkar deras 
möjlighet att värdera informationen de söker. Att öka insikten om denna del av 
problematiken kring informationen på Internet tror jag också skulle öka 
möjligheterna att eleverna tillgodogjorde sig ett mer komplett källkritiskt 
förhållningssätt. Utan en medvetenhet om vilka risker och problem som finns med 
informationen på nätet blir de kriterier som Leth & Thurén hänvisar till 
problematiska att förstå och använda.  
 
Överlag stämmer resultatet från min studie överens med resultatet från de studier 
jag har tagit del av och som redovisas i kapitel 4. Vid två tillfällen skiljer sig dock 
resultatet markant (se 6.2 och 6.3). I båda fallen är det fokusgruppen som består 
av flickor från Djäkneskolan som är aktuell och det är också i båda fallen Eklöfs 
studie (2002) som resultaten skiljer sig från. Med tanke på studiens omfattning 
och att resultatet endast skiljer sig rörande en grupp går det naturligtvis inte att dra 
några generella slutsatser utifrån detta. Det öppnar dock upp för frågor om vad 
denna skillnad kan bero på där ytterligare studier skulle kunna ge intressanta 
resultat. Eftersom det finns en åldersskillnad mellan de elever som ingår i denna 
studie och de som ingår i Eklöfs, tror jag att detta kan vara en huvudorsak till 
skillnaderna mellan resultaten. Detta skulle därför kunna utgöra huvudfokus för 
en ny studie där man tittar på hur elevernas attityder och förmågor till källkritik 
förändras under deras skoltid.  
 
Enligt LPO 94 (Skolverket, 2003) ska alla elever kritiskt kunna värdera 
information då de avslutar grundskolan. Bland de elever som ingår i denna studie 
finns det alltså stora brister i denna förmåga och man kan därför konstatera att 
skolorna i det här fallet därför har misslyckats med att uppfylla målen enligt 
läroplanen. Detta ser jag som mycket allvarligt, särskilt med tanke på hur behovet 
av informationskompetens har ökat under de senaste åren och även fortsätter att 
öka. Grundskolan är fortfarande den enda skolform som är obligatorisk och även 
om en övervägande del fortsätter att utbilda sig på gymnasiet (Skolverket, 2006) 
så finns det en risk att elever kommer ut från skolan utan möjligheter att kunna 
hantera källorna på Internet.  
 
Tillgången till information har av många, bland annat Castells (1999) och 
Dahlgren (2002) framförts som en demokratisk fråga. Denna tillgång har också 
setts som en fråga där främst tekniska aspekter är avgörande (Meldré, 2002). Jag 
anser också att tillgången till information en demokratisk fråga, men tillgång 
handlar, enligt min åsikt, inte bara om tillgång till teknik, kulturella villkor och 
datorkunskap utan även om att kunna granska och värdera informationen. Utan 
möjligheter att värdera informationen kan tillgången till den bli ett ännu större 
problem. Man är kanske inte bara oinformerad utan istället desinformerad, vilket 
jag anser kan vara ännu värre. Bristande informationskompetens kanske inte ger 
en direkt påverkan på det demokratiska systemet, men det har en demokratisk 
dimension då välinformerade medborgare är grunden för ett jämlikt, demokratiskt 
samhälle. Här går det också att knyta an till skolans grundläggande värden som de 
kommuniceras i LPO 94 (Skolverket, 2003) där demokrati och ansvar är ledord. 
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Att arbeta i demokratisk anda och att forma demokratiska och ansvarstagande 
medborgare ses som grundvalar för skolan. Att då låta elever gå ut från 
grundskolan utan möjlighet att på ett vettigt sätt navigera i den strida strömmen av 
information anser jag då motverkar dessa värden. När varje individ ska agera egen 
”gatekeeper” gäller det också att ha verktygen för att lösa den uppgiften.  
 
Med tanke på denna studies ringa omfattning och kvalitativa fokus är inte syftet 
att dra generella slutsatser, vilket därför öppnar upp för vidare forskning inom 
området. Ett större urval skulle inte bara ge mer insikter i ungdomars attityder 
utan även öppna upp för möjligheten att göra komparativa studier där skolor med 
olika arbetssätt kunde jämföras och utvärderas.  
 
Det skulle också vara intressant att gå tillbaka till de elever som har intervjuats 
efter deras tid på gymnasiet för att se om deras attityder har förändrats och om de 
har tillskansat sig några metoder för källkritik. Här skulle också större hänsyn 
behöva tas till hur mycket direkt undervisning de får om källkritik eftersom de 
troligtvis i många fall inte kommer att gå samma utbildning.  
 
Slutligen skulle jag, om omfattningen av studien varit större, även lagt fokus på 
deras sökbeteende, det vill säga hur de söker informationen. Eftersom det 
påverkar vilken information de hittar påverkar det också vilken information som 
finns att värdera källkritiskt. Det skulle då ge en mer komplett bild av elevernas 
förmåga att hämta information från Internet. 
 
Något som är lätt att glömma när man diskuterar källkritik är att Internet faktiskt 
erbjuder fantastiska möjligheter. Rätt använd kan informationen på Internet ge oss 
en ökad förståelse för vår omvärld och kunskaper som annars vore mycket svåra 
att nå. De elever som jag har mött har fortfarande alla möjligheter att bli goda 
informationssökare, även om de redan borde ha varit det. 
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Exempel Information till målsman inför fokusgrupper. (Bilagan reviderad genom 
att kontaktinformation tagits bort då denna inte anses relevant samt av 
anonymitetsskäl) 
 
Bilaga 2 
Exempel Information till målsman inför djupintervju. (Bilagan reviderad genom 
att kontaktinformation tagits bort då denna inte anses relevant samt av 
anonymitetsskäl) 
 
Bilaga 3 
Intervjuguide fokusgrupper 
 
Bilaga 4 
Intervjuguide djupintervjuer 
 
Bilaga 5 
Specifikation informationssökningsuppgift 



 

 

Information till målsman för elev i klass 9 
 
Jag heter Mattias Neht och arbetar vid IT-universitetet i Göteborg och för närvarande håller 
jag på med mitt examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Den studie som jag 
ska genomföra handlar om att undersöka ett antal niondeklassares attityder till källkritik vid 
informationssökning på Internet. Jag ska genomföra gruppintervjuer med fyra grupper om 
respektive fem elever från två olika skolor. Jag har kontaktat Djäkneskolan i Skara där jag 
pratat med klassföreståndaren som har gett mig namnet på tio elever, varav en är ert barn. 
Gruppintervjun genomförs endast vid ett tillfälle och beräknas pågå i ca 45 minuter. 
 
Med detta brev vill jag be om ert godkännande att ert barn deltar i denna studie. De enskilda 
eleverna som deltar i studien kommer inte på något sätt att kunna identifieras i den uppsats 
som blir resultatet av studien. Vid eventuell referens till ert barns uttalande kommer ett 
fingerat namn att användas för att bevara anonymiteten. Med andra ord är det bara jag som 
vet vad respektive elev har sagt och det stannar hos mig. Med största sannolikhet kommer 
inte några känsliga ämnen att behandlas då studien inte berör frågor av denna art.  
 
Om du har några frågor får du gärna kontakta mig (se kontaktinformation nedan). 
 
 
 
 
Jag godkänner att mitt barn deltar i studien. 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Barnets namn   Målsmans underskrift 
 
 
 
 
    ________________________________ 
    Namnförtydligande 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Mattias Neht 
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Information till målsman för elev i klass 9 
 
Jag heter Mattias Neht och arbetar vid IT-universitetet i Göteborg och för närvarande håller 
jag på med mitt examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Den studie som jag 
ska genomföra handlar om att undersöka ett antal niondeklassares attityder till källkritik vid 
informationssökning på Internet. Jag har tidigare genomfört gruppintervjuer med fyra 
grupper om respektive fem elever från två olika skolor, varav en är Djäkneskolan i Skara. Nu 
är det dags för en andra del av studien där jag ska djupintervjua två barn, en tjej och en kille, 
från varje skola. I samråd med klassföreståndare för den aktuella klassen har ert barn valts ut 
att delta i denna studie och har också gett sitt godkännande till detta. Inför intervjun 
genomförs också en kort uppgift där ert barn ska söka information via Internet rörande ett 
ämne som jag anger och resultatet ska sedan ligga till grund för intervjun. Sammanlagt 
beräknas allt ta ca 1 timme. 
 
Med detta brev vill jag be om ert godkännande att ert barn deltar i denna studie. De enskilda 
eleverna som deltar i studien kommer inte på något sätt att kunna identifieras i den uppsats 
som blir resultatet av studien. Vid eventuell referens till ert barns uttalande kommer ett 
fingerat namn att användas för att bevara anonymiteten. Med andra ord är det bara jag som 
vet vad respektive elev har sagt och det stannar hos mig. Med största sannolikhet kommer 
inte några känsliga ämnen att behandlas då studien inte berör frågor av denna art.  
 
Om du har några frågor får du gärna kontakta mig (se kontaktinformation nedan). 
 
 
 
 
Jag godkänner att mitt barn deltar i studien. 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Barnets namn   Målsmans underskrift 
 
 
 
 
    ________________________________ 
    Namnförtydligande 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Mattias Neht 
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Fokusgrupper – frågor 
 
Inleda med mer allmänna frågor om bakgrund, internetanvänding och 
informationssökning för att komma in på de mer riktade frågorna som rör studiens 
frågeställningar. Uppdelningen här nedan baseras på  
 
Internetanvändning 

• Hur många dagar per vecka använder ni Internet? 
• Hur lång tid i snitt de dagar som ni använder Internet? 
• Vad gör ni på nätet? 
• Har ni tillgång till dator på skolan utanför lektionerna? 
• Hur ofta använder ni datorn på skolan utanför lektionerna? 
• Vad gör ni då? 
• Hur ofta använder ni Internet på skolan? 
• Vad använder ni det till? 

 
Informationssökning i skolan 

• Använder ni Internet för informationssökning i skolan? Hur ofta? Inom 
vilka ämnen? 

• Använder ni något annat än Internet för informationssökning? 
• Använder ni andra källor än Internet? Ungefär hur stor del av 

informationen för en undersökning kommer från Internet? 
• Varför använder ni Internet? Är det eget initiativ eller påtvingat? 
• Tycker ni att det är svårt att hitta information på nätet? Om Ja, vad är det 

som gör det svårt? 
• Hur gör ni för att hitta information på nätet? 
• Hur söker ni? 
• Använder ni något annat sätt att hitta information på nätet? 

o Om svaret blir chatt: Är informationen man får från chatt lika säker 
som från andra källor? 

 
Källkritik 

• Finns det några problem med informationen på nätet och i så fall vilka?  
• Tycker ni att det är svårt att värdera informationen på nätet och bedöma 

vem som står bakom?  
• Är det viktigt att man vet vem som står bakom informationen som man 

använder?  
• Spelar det någon roll vem som har lagt ut informationen som man hittar?  
• Hur gör ni för att bedöma om informationen är korrekt?  
• Hur avgör ni om en den källa ni vill använda är en bra källa?  
• Är det viktigt att man kan bedöma och värdera källorna bakom 

informationen?  
• Tycker ni att källkritik är viktigt? Varför/varför inte?  
• Vad tycker ni om er förmåga att bedöma källor och om informationen på 

nätet är korrekt?  
• Finns det problem med att använda bilder?  
• Finns det någon skillnad i att använda bilder och text som 

informationskälla?  
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• Är det viktigt att veta var bilden kommer ifrån och vem som har tagit den? 
Varför/varför inte?  

• Är bilder mer trovärdiga än texter? Om ja, varför?  
• Hur vet man om en bild visar verkligheten?  



 

 

Djupintervju – frågor 
 
Internetanvändning  

• Har du tillgång till dator hemma? 
• Hur många dagar per vecka använder du Internet? 
• Hur lång tid i snitt de dagar som du använder Internet? 
• Vad gör du på nätet? 
• Har du tillgång till dator på skolan utanför lektionerna? 
• Hur ofta använder du datorn på skolan utanför lektionerna? 
• Vad gör du då? 
• Hur ofta använder du Internet på skolan? 
• Vad använder du det till? 

 
Informationssökning i skolan  

• Använder du Internet för informationssökning i skolan? Hur ofta? Inom 
vilka ämnen? 

• Använder du något annat än Internet för informationssökning? 
• Använder du andra källor än Internet? Ungefär hur stor del av 

informationen för en undersökning kommer från Internet? 
• Varför använder du Internet? Är det eget initiativ eller påtvingat? 
• Tycker du att det är svårt att hitta information på nätet? Om Ja, vad är det 

som gör det svårt? 
• Hur gör du för att hitta information på nätet? 
• Hur söker du? 
• Använder du något annat sätt att hitta information på nätet? 

o Om svaret blir chatt: Är informationen man får från chatt lika säker 
som från andra källor? 

 
Källkritik 

• Finns det några problem med informationen man hittar på nätet? 
• Tycker du att det är svårt att värdera informationen ni hittar på nätet? 
• Hur gör du för att veta om informationen ni hittar på nätet är korrekt? 
• Hur bedömer du om informationen på en sida är korrekt? 
• Är det någon skillnad på informationen man hittar i böcker och den man 

hittar på nätet? 
• Hur upplever du lärarnas syn på källkritik? 
• Har dina lärare haft någon undervisning om källkritik? 
• Vad innebär källkritik och att värdera källor? 
• Är det viktigt att kunna värdera källor? Om ja, varför? 
• Vad är riskerna med att inte kunna värdera källor? 
• Är bilder mer trovärdiga än texter? Om ja, varför? 
• Om det finns bild till en text, litar man mer på den texten då? 
• Hur avgör man om en bild går att lita på? 

 
Frågor utifrån resultatet av sökningen 

• Varför valde du just denna källa? 
• Fanns det andra källor som du övervägde att ta istället? 
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• Hur bedömde du källorna som du mötte? Hade du någon strategi? Om ja, 
vilken? 

• Tycker du att källan är trovärdig? Varför/varför inte? 
• Vad gör källan trovärdig/inte trovärdig? 
• Tycker du att det var svårt att bedöma källorna du hittade? 



 

 

Använd Internet för att söka information om följande: 
 

• Klimatförändring 
o Vad är det? 
o Vad beror det på? 
o Vad kommer att hända? 
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