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Sammanfattning 
 
Det här är en systematisk litteraturstudie i syfte att utforska hur begreppen och förmågorna 

källkritik, informationskompetens och kritiskt tänkande tas upp och arbetas med i dagens 

skola. Vi har här utgått från tre frågeställningar som är: Hur arbetar lärare och elever med att 

utveckla sin informationskompetens i grundskolan? Vilka undervisningsstrategier används i 

dagens skola om källkritik och kritiskt tänkande? Varför bör skolan och lärare undervisa i 

källkritik och kritiskt tänkande? Vi har i denna studie använt oss av databassökning och 

manuell sökning för att få fram ett sådant bra utbud av litteratur som möjligt. Resultatet av 

forskningen visade att dessa begrepp är svåra att arbeta med då de är ytterst komplexa. Lärare 

bör ha dessa begrepp i åtanke under all typ av undervisning som sker i skolan då det har blivit 

allt viktigare att vara källkritiskt och ha ett kritiskt tänkande i dagens samhälle. Det framgick 

även i studien att lärare och bibliotekarier anser att det är svårt att veta vems ansvar det är att 

lära ut om dessa begrepp/förmågor.  
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Inledning 
"You look at what's happening in Germany, you look at what's happening last night in 

Sweden. Sweden, who would believe this. Sweden. They took in large numbers. They're 

having problems like they never thought possible,"  

- Donald Trump, USA:s president, Sveriges television, publicerat 2 september 2017 

Lördagen den 18 februari 2017 håller Donald Trump, USA:s nuvarande president, ett tal 

under ett kampanjmöte. En bit in i talet började han prata om USA:s säkerhet och hans 

önskan om ett inreseförbud från sju, i huvudsak, muslimska länder. För att stärka hans 

argument tog han upp terrorattackerna i bland annat Tyskland, Bryssel, Nice och även 

Sverige.  

 

Vad var det egentligen för terrordåd som hände den kvällen i Sverige? Det hände ingenting, 

men på grund av den globala spridningen av hans uttalande fick människor i Sverige nys om 

det och började själva fråga sig vad det egentligen var som hänt i Sverige? Det visade sig att 

Trump inte syftade till att Sverige hade varit med om ett specifikt terrordåd utan menade på 

hur invandringen i Sverige, enligt honom påverkat landet negativt genom att brottsligheten 

ökat (Waxman, 2017). Detta visar hur viktigt det är med källkritik då man exempelvis läser 

nyheter som denna. Människor tolkade hans tal som att Sverige varit med om ett terrordåd, 

nyheten om detta uttalande spreds och det undrades hur Trump tänker vid det uttalandet.  

 

Thurén tar upp det här ”fenomenet” i sin bok där han skriver att människor oftast tar till sig 

av nyheter som stärker deras syn av exempelvis Trump. Om de tycker att Trump från början 

är en dålig människa kommer de att tolka denna nyhet som att han gjort bort sig ännu mer. Vi 

måste dock inse att även sanningen kan missbrukas och användas till att tjäna en god sak, 

men skillnaden här är mellan etablerad fakta och hur fakta används (Thurén, 2013, s. 250). 

Även Skolverket tar upp vikten av att ge eleverna förutsättningar ”att se samhällsfrågor ur 

olika perspektiv /.../ hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur 

olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen” (Skolverket, 2017, s. 218).  

 

Med dagens digitala utveckling har allt fler informationsflöden blivit mer lättillgängliga och 

vi strävar efter att hela tiden hålla oss uppdaterade. Vi har med oss mobilen var vi än är, där 

nyheter och rykten sprids fort, som vi måste processa och ta in. Det är därför viktigt att vara 
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källkritisk – här spelar kritiskt tänkande en stor roll då det handlar om få ut något positivt av 

ifrågasättande och granskning.   

 

Elever vid åldern 7–10 börjar förstå sin förmåga att skapa, sortera och omformulera kunskap 

från informationskällor. Lärare och andra vuxna i barnens tidiga skolår bör hjälpa dem att 

börja tänka mer metakognitivt för att stärka denna utveckling (Hoffman, 2010, s. 50). Vi vill 

därför undersöka hur kritiskt tänkande och källkritik inkluderas i skolans undervisning då vi 

anser att det är en viktig kunskap att ha med sig i utbildningen.  
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Syfte 
Med denna studie vill vi granska forskning om hur skolan, lärare och elever förhåller sig till 

källkritik samt hur kritiskt tänkande och informationskompetens gestaltas i undervisningen. 

Vidare kommer vi undersöka hur eleverna hanterar, sorterar och värderar information som 

kommer till dem samt hur dessa kunskaper utvecklas genom undervisningen. För att ta reda 

på detta har vi utgått från dessa frågeställningar:  

 
• Hur arbetar lärare och elever med att utveckla sin informationskompetens i 

grundskolan? 

• Vilka undervisningsstrategier används i dagens skola om källkritik och kritiskt 

tänkande? 

• Varför bör skolan och lärare undervisa i källkritik och kritiskt tänkande? 
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Bakgrund  
Dagens informationssamhälle, där vi ständigt kan hålla oss uppdaterade av nyheter och där 

spridning av dessa nyheter går fort, ligger till grund för hur läroplanen ser ut idag. Läroplanen 

har som syfte att skapa aktiva demokratiska och självständiga medborgare. Detta då vi via 

media tar del av politiska uttalanden, ekonomiska analyser och olika typer av undersökningar 

som vi ska försöka tolka. Dessutom brukar informationen som vi får till oss vara förenklad, 

vilket har ökat behovet av att kritiskt kunna granska information (Odenstad, 2014, s. 41ff).  

    

I och med andra världskriget mellan år 1939-1945 har synsättet på kritiskt tänkande ändrats. 

Här visades det tydligt vad ett okritiskt tänkande kunde leda till och ville ändra detta 

(Dahlstedt & Olson, 2013, s. 33). Denna efterkrigstid ledde till att den centrala uppgiften för 

utbildningen i Sverige låg i att förse medborgarna med ett kritiskt tänkande. Detta skapade en 

stark vilja att åstadkomma förändring – att skapa ett demokratiskt samhälle. Det blev då 

viktigt att ha förmågan att argumentera, kunna ta ställning till och att pröva den fakta som 

hen blivit tilldelad, inte bara att köpa det med hull och hår. Dahlstedt och Olson anser att en 

demokratisk medborgaruppfostran inte bara förändrar samhället, utan det är även en kraft 

som gör det möjligt att förbättra samhället (Dahlstedt & Olson, 2013, s. 27ff). 

    

Detta nya tankesätt präglade även 1960-talet då det viktiga här var att befästa och säkra 

demokratin och det tankesätt som uppstod under 1940-talet. Det blev här även viktigt med 

individens frihet och en jämlik utbildning (Dahlstedt & Olson, 2013, s. 53).  

  Under 1990-talet blir fostran att skola in människorna i en redan befintlig demokratisk 

kultur, vilket leder till att hjälpa medborgarna att skapa en egen identitet och stärka 

individernas personliga ansvar och inflytande i samhället (Dahlstedt & Olson, 2013, s. 80ff). 

 

Utbildningen under 2000-talet och framåt kom att fokusera på att ge elever möjlighet att delta 

i deliberativa samtal som innebär en jämställd diskussion där deltagarna får ha olika 

uppfattningar och synsätt. Utbildningen ses som en investering för både samhället och 

individen (Dahlstedt & Olson, 2013, s. 129). Under den här tiden är det en part som lär ut 

medan den andra parten lär sig. Detta lärande är till synes långt bort från att handla om ett 

kritiskt förhållningssätt och medvetande (Dahlstedt & Olson, 2013, s. 107). 

 



   
 

 

5 
 

Kritiskt tänkande som del i Läroplanen 

Källkritiskt tänkande är även något som tas upp i läroplanen. Eleverna ska, med hjälp av den 

undervisning som sker i skolan, ges verktyg för att behandla information i både studier och 

vardagsliv. De ska även kunna hantera information om samhället från olika aktörer. Eleverna 

ska genom undervisningen ges förutsättningar att vidareutveckla kunskaper för hur de 

granskar dessa samhällsfrågor som finns och hur de kan kritiskt granska olika aktörer 

(Skolverket, rev. 2017, s. 218).  

   

Elever ska i slutet av årskurs tre aktivt kunna delta i samtal om olika elevnära samhällsfrågor 

vilket innebär att kritiskt tänkande har fått en central roll att spela inom den svenska skolan. 

De ska även kunna söka upp information om bland annat samhället (Skolverket, rev. 2017, s. 

224), vilket innebär att de därför också behöver lära sig att kritiskt granska de källor där de 

hittar denna information.  

 

Rosenlund har gjort en undersökning och jämfört hur historieundervisningen i läroplanen såg 

ut 1970 med hur den ser ut idag. Han kom fram till att historieundervisningen har lett till att 

källkritik förändrats genom tiderna. Från en syn på att historia har en sann bild, till att man 

bör se på historia som att det är en tolkning gjord av flera olika forskare (Rosenlund, 2015, s. 

49f). Detta synsätt på källkritik och historia tar även Thurén upp då han skriver att “detta 

innebär att vi får nöja oss med sannolikhet istället för sanning” (Thurén, 2013, s. 239).  

Rosenlund säger dock att skiftet i läroplanen 2011, som går från ett empiriskt till ett post-

strukturellt synsätt, är en pågående process. Han skriver att trots historieämnets skifte bort 

från empirismen, som handlar om kunskap bygd på erfarenheter, kan ett motsvarande byte 

inte ses när det gäller arbete med källor, med undantag av en del i den senaste läroplanen 

(Rosenlund, 2015, s. 51).  

   Skolinspektionen har dock gjort en granskning av undervisning i SO-ämnen årskurs 7–9 

och granskningens resultat visar på att det, till stor del, saknas ämnesspecifika förmågor som 

är inriktade på källkritik och kritisk granskning. Detta trots att källkritik och kritisk 

granskning har fått en viktig plats i kunskapskraven i alla SO-ämnen (Skolinspektionen, 

2013, s. 19). 
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Begrepp 
Nedan presenteras och förklaras centrala begrepp för vår litteraturstudie som vi anser är 

viktiga och ligger till grund för arbetet. Vi kommer att nämna tre begrepp: Kritiskt tänkande, 

källkritik och informationskompetens. Dessa begrepp hör ihop med varandra och vi har därför 

valt att konstruera en figur som visar hur dessa begrepp hänger ihop. Vi kommer även ta upp 

begreppet MIK som är en undervisningsmodell inom ämnet. 

 

Figur 1  
 

 
Källa: Egen konstruktion  

 

Med källkritik i mitten vill vi belysa att det är det mest strama begreppet av dessa tre. I det 

mittersta skalet har vi valt att lägga kritiskt tänkande då det är ett något bredare begrepp och 

innehåller källkritik. I det yttersta skalet har vi valt att ha begreppet informationskompetens 

då det är ett mer övergripande begrepp som är nödvändigt för ett välfungerande kritiskt 

tänkande och användningen av källkritik.   

 

Vad är källkritik? 

Källkritikens ursprungshistoria framkom i samband med historievetenskapen. Man skulle 

med hjälp av källkritiken bygga upp en trovärdig historievetenskap (Thurén, 2013, s. 4). 

Torsten Thurén förklarar källkritik som ”en samling metodregler för att ta reda på vad som är 

sant – eller åtminstone vad som är sannolikt” (Thurén, 2013, s. 4). Han fortsätter med att 

förklara att allt som vi idag bygger våra färdigheter och kunskaper på är kunskapskällor. 

Källkritikens uppgift är att bedöma dess tillförlitlighet och värdera huruvida dessa källor är 

av värde. Källkritiken går efter fyra principer:   
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Äkthet – innebär att en källa är vad den utger sig för att vara. Men ibland kan det vara svårt 

att särskilja mellan äkta och falskt.   

Tidssamband – handlar om att ju längre tid som har gått mellan en händelse och berättelsen 

om händelsen desto större är det anledning till att tvivla på en källa.  

Oberoende – med detta menas att källan inte ska vara ett referat av en annan källa.  

Tendensfrihet – den handlar om att inte misstro källan på grund av personliga, politiska eller 

andra skäl för att förvränga verklighetsbilden (Thurén, 2013, s. 7f).  

 

Vad är kritiskt tänkande? 

Kritiskt tänkande är en egenhet som är komplex och därmed svår att definiera. Robert Ennis, 

tillsammans med en del andra forskare, är överens om att begreppet är något som behöver 

kompletteras av en rad andra olika färdigheter. I sin artikel refererar Ennis till Scriven och 

Pauls definition av kritiskt tänkande, där bland annat färdigheter som analys, observation, 

reflektion tas upp (Ennis, 2016, s. 2). Att använda alla dessa färdigheter och att tänka kritiskt 

är en förmåga som ligger till grund för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle 

(Popov, 2016, s. 1). Hultman och Eriksson påpekar även att kritiskt tänkande är något som 

behöver arbetas med under en längre tid för att utvecklas till en färdighet av de 

tankeprocesser som alltid bör finnas med oss. De menar att den kritiska reflektionen är en 

kvalificerad kompetens i sig (Hultman & Eriksson, 2014). Detta tar även Simon Hjort upp då 

han förklarar kritiskt tänkande som ”en process, inte ett resultat. Det manifesterar sig på olika 

vis beroende på kontext och är såväl emotionellt som rationellt” (Hjort, 2014, s. 20).  

 

Vad är informationskompetens?  

Centralt för begreppet informationskompetens är att kunna söka, utvärdera och återanvända 

informationen (Lindqvist & Söderlind, 2013, s. 208). Information ligger som grund för när vi 

vill lära oss nya saker eller vid behov av ny kunskap. Studier visar att behovet av information 

sker i samband med våra vardagliga situationer, exempelvis när vi behöver ta reda på när 

bussen åker eller när nästa stora musikal spelas. På så sätt är informationssökning en del av 

vårt vardagliga liv (Lindqvist & Söderlind, 2013, s. 39f).  

 

Begreppet informationskompetens kan beskrivas som en förmåga att inse när information 

behövs, kunna identifiera informationskällor, söka information effektivt, formulera 

sökstrategier men också kritiskt utvärdera information och slutligen kunna använda sig av 
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informationen på ett sådant sätt som att kunna analysera, tolka och organisera för att kunna 

lösa ett visst problem (Lunds Universitet, 2001).  

 

MIK 

MIK står för Medie- och informationskunnighet och är en undervisningsmodell för hur 

hanteringen av just dagens informationssamhälle kan se ut. Handboken är utgiven av 

UNESCO som ska tillföra hjälp till lärarna i dagens skolor. UNESCO har som uppdrag att 

skapa medie- och informationskompetenta samhällen genom en övergripande strategi som 

omfattar förberedelser genom modellen MIK (Wilson & Grizzle, 2011). UNESCO 

utvecklade ramverket i den form att varje land skulle kunna anpassa det utefter sin egna 

läroplan.  
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Metod 
Denna studie är en kvalitativ litteraturstudie som inte är en helt omfattande analys men 

genom jämförelser av olika vetenskapliga texters huvudpunkter så ska en trolig helhetsbild 

visas. Vi har ackumulerat artiklar, examensarbeten, litteratur, rapporter och avhandlingar som 

visar hur frågeställningarna ligger till i nuläget. I forskningen som framställs drar vi 

paralleller och slutsatser. Litteratursökning i en sådan här studie kan ske på två olika sätt: 

Manuell sökning och Databassökning (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 74). I vårt arbete har 

vi valt att använda oss av båda dessa. 

 

Manuell sökning 

Den manuella sökningen kan ske på en del olika sätt. Ett exempel, och det som även vi valt 

att använda oss av, är att kontrollera i referenslistan på en intressant artikel som rör det valda 

ämnet. Där finns andra artiklar att hitta som berör det aktuella ämnet (Eriksson Barajas m.fl., 

2013, s. 74). 

 

Databassökning 

Vår databassökning skedde via ERIC, Unisearch och Google Scholar. Eriksson Barajas 

påpekar att, vid sökning av fakta i databaser, krävs det bland annat rätt formulering av frågor 

vid sökandet och att det beror på frågeställningen som arbetet utgår från (Eriksson Barajas 

mfl., 2013, s. 78). Vid våra sökningar valde vi att dels söka på artiklar som var peer-

reviewed, som innebär att arbetets innehåll och kvalitet är granskad av minst två oberoende 

experter (ibid, s. 61f). Vi valde även att använda oss av artiklar/böcker som inte är peer-

reviewed, där författarna har sådan kunskap om ämnet att vi anser att vi kan använda oss av 

dem som referenser. Det är exempelvis Skolinspektionen, där vi anser att deras expertis inom 

ämnet var tillräckligt för att ta med deras granskning av undervisningen i SO-ämnen årskurs 

7-9. Skolinspektionens material är visserligen inte peer-reviewed men är ändå en tung och 

auktoritativ källa på grund av deras expertis inom ämnet.  

 

Urval och avgränsning  

Vi har valt att använda oss av texter/artiklar som handlar om elever i grundskolan, då vi anser 

att det finns för lite information inom ämnet för att enbart rikta in oss på grundskolan. Vi har 
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dock valt att inte ta med elever som går i gymnasiet, då vi anser att det blir för stort 

åldersspann.  

   Det möjliga urvalet vi fick fram under våra litteratursökningar var 35 artiklar/texter men det 

faktiska urval vi slutligen använde oss av var 13.  

 

 

Material  
 

Författare År Land Sökning Sökord Rubrik på texten 

Lundh & 

Sundin 

2006 Sverige Manuell sökning -  Lärare och 

informationskompet

ensen – från 

utbildningspolitik 

till yrkespraktik 

Limberg & 

Folkesson 

2006 Sverige Unisearch informationskompetens Undervisning i 

informationssöknin

g 

Merchant & 

Hepworth 

2002 England Manuell sökning Information literacy Information literacy 

of teachers and 

pupils in secondary 

schools 

Hjort 2014 Sverige Unisearch Kritiskt tänkande  Kritiskt tänkande i 

klassrummet 

Skolinspektion

en 

2013 Sverige Manuell sökning -  Undervisning i SO-

ämnen år 7-9 

Çiçek Sağlam, 

Çankaya, Üçer 

& Çetin, 

2017 Turkiet Unisearch Critical thinking + 

teacher 

The Effect of 

Information 

Literacy on 

Teachers’ Critical 

Thinking 

Disposition 

Sandahl 2014 Sverige Manuell sökning -  DET ÄR JU SÅ 

MYCKET ANNAT 

HELA TIDEN – 

Grundskollärares 
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syn på digitala 

medier och MIK i 

skolan 

Limberg 2013 Sverige Unisearch Informationskunnighet Informationskompet

ens i 

undervisningsprakti

ker 

Woolfolk & 

Karlberg 

2015 Storbrita

nnien 

Manuell sökning Kritiskt tänkande Pedagogisk 

psykologi 

Ekendahl, 

Nohagen & 

Sandahl 

2015 Sverige Manuell sökning -  Undervisa i 

samhällskunskap – 

en ämnesdidaktisk 

introduktion 

Walker 2016 USA ERIC Critical thinking Theoretical 

Cognitive Principles 

Observed in the 

Social Studies 

Classroom 

Francke & 

Johansson 

2016 Sverige Manuell sökning - Källkritik på 
internet  

 

Brodin 2007 Sverige Unisearch Critical thinking Critical Thinking in 

Scholarship: 

Meanings, 

Conditions and 

Development 

Analysmetod  
I analyserandet av våra artiklar/texter har vi utgått från en kvalitativ tolkningsmetod, som 

även kan kallas en innehållsanalys av texter. Det generella sättet att arbeta med i en 

innehållsanalys är att forskaren, på ett systematiskt och stegvist, sätt ordnar data i form av 

texter. Detta görs för att lättare kunna upptäcka teman och mönster vid beskrivning av ett 

specifikt fenomen. Vi har använt oss av manifest analys som innebär att tolka de mönster och 

teman i texten som är direkt synliga, genom kvantitativa beräkningar av texten (Eriksson 

Barajas m.fl., 2013, s. 147).  
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Resultat 
I resultatavsnittet presenterar vi vad vår valda forskning förespråkar som viktigt i kritiskt 

tänkande, informationskompetens och källkritik. Vår granskade forskning ser till stor del på 

hur lärare och elever förhåller sig till informationskompetens och kritiskt tänkande. 

Forskningen ser även på hur detta påverkar utbildningsväsendet, samhället och dess 

utveckling. 

 

Hur arbetar lärare och elever med att utveckla sin informationskompetens i 
grundskolan? 
 

Det finns en tydlig linje hur skolans undervisning har gått från att vara ”lärarstyrd” till att bli 

en mer elevcentrerad undervisning, detta ligger till grund för det demokratiska samhället som 

vi strävar efter (Dahlstedt & Olson, 2013 s. 106-107). Författarna menar inte att lärarstyrd 

undervisning är icke demokratiskt, utan de syftar här på att elevens inflytande i skolan har 

ökat. Idag får elever arbeta undersökande och självständigt i skolan vilket leder till att enormt 

stora krav sätts på elevernas axlar. De förväntas att söka fram egen information om frågor och 

antaganden och sedan sammanställa dessa och skapa kunskap. Detta skiljer sig markant från 

hur det såg ut för bara 20 år sedan. Elever ska omvandla information till en meningsfull och 

välgrundad kunskap som är en stor del inom informationskompetens (Limberg, 2013, s. 67).  

 

Informationskompetens, som vi nämnt tidigare, är ett brett begrepp som innefattar ett flertal 

färdigheter. Att få eleverna att utveckla sin informationskompetens kräver ett ständigt arbete 

och förståelse för de flertal färdigheter som inkluderas i begreppet. UNESCO startade 2008 

upp ett arbete som kom att handla om hur undervisningen bör förhålla sig till medie- och 

informationskunnighet. Den slutgiltiga produkten fick namnet MIK som står för just Medie- 

och Informationskunnighet. MIK är ett ramverk för hur information och kritiskt tänkande ska 

genomsyras och undervisas i skolan, men för att utveckla det så kallade MIK krävs det olika 

förutsättningar (red. Wilson & Grizzle, 2011). Michael Forsman (2013) lyfter fram dessa 

förutsättningar och menar att, för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin 

informationskompetens, bör MIK ses som en helhet som inkluderar flera färdigheter. 

Medborgarna bör göras medvetna var information finns samt se MIK som ett redskap för 

interkulturell dialog och motsvarig förståelse för andra kulturer och människor (Forsman, 

2013, s. 77ff).  
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I dagens skolor uppmanas elever att använda sig av informationssökning och 

informationsanvändning för att ta reda på och skapa kunskap. Limberg kastar dock en viss 

kritik över hur denna process tas till vara. Limberg skriver att dessa processer tenderar att 

falla tillbaka till ”traditionella skoluppgifter”, där frågorna syftar till att leda eleverna att 

sammanställa fakta som i sin tur leder till ett tillfälligt lärande och alltså ingen fördjupad 

kunskap. Används det däremot öppna frågor, där eleverna måste läsa in och värdera 

information som de sökt sig till får de en djupare och fastställd kunskap (Limberg, 2013, s. 

72).  

UNESCO (red. Wilson & Grizzle, 2013) nämner att MIK handlar om att ge eleverna 

kunskaper och färdigheter som ska hjälpa dem att lösa problem så måste lärarna själva vara 

medvetna om informations- och mediebudskap samt kunna värdera information för att hjälpa 

eleverna att lösa problem. Sandahl är inne på samma spår och skriver att lärare inte bör tro att 

tekniken är målet. De bör istället se det som ett verktyg, det räcker nämligen inte bara att som 

lärare få tillgång till tekniken. Som lärare är det viktigt att utgå från den didaktiska aspekten 

då det, genom att arbeta med digitala verktyg, kan göra skillnad om läraren samtidigt 

förändrar pedagogiken vid användningen. Digital teknik kan ge goda förutsättningar för ett 

mer elevaktivt och undersökande arbetssätt (Sandahl, 2014, s. 7, 14, 18). 

Lärarnas informationskompetens 
 
Lärare arbetar ständigt på olika nivåer med att förmedla information till andra. Unesco har 

därför tagit fram ett arbete, som kallas för MIK, som vi tidigare har nämnt. I en studie gjord 

av Anna Lundh och Olof Sundin (2006) visas det hur lärare utvecklade en 

informationskompetens som är starkt versifierad till akademiska studier då 

informationssökande är en central del för de examinerande arbetena. Studien visar att när 

lärarna väl kom ut i yrkeslivet försköts informationsbehovet från tanken att få in material till 

sig själv till att förse eleverna med material. Detta resulterade i att lärarna känt en osäkerhet 

att utbildningen inte förberett dem för informationssökning som är direkt användbar för 

undervisningen. Lärarens sökande av information, som ska gå till eleverna, leder till att hens 

roll som förmedlare av denna information blir ännu viktigare. Utifrån en didaktisk aspekt på 

lärares informationskompetens ser man till hur lärare förhåller sig till elevers lärande av 

informationssökning. Samtidigt framkommer det i studien att lärarna är osäkra på vems 
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ansvar det egentligen ligger på (Lundh & Sundin, 2006, s.10; Limberg & Folkesson, 2006, s. 

117).  

    

Att vara informationskompetent som lärare innebär inte nödvändigtvis att eleverna blir 

informationskompetenta. Enligt Lucy Merchant och Mark Hepworth ligger vikten i att läraren 

förstår informationskompetensens olika nivåer och färdigheter (Merchant & Hepworth, 2002, 

s. 87). Helena Francke och Monika Johansson tar upp att det är lärare och skolbibliotekarier 

som har den viktiga uppgiften att genomföra och planera en undervisning för eleverna där de 

får möjlighet att utveckla sin källkritiska förmåga (Francke & Johansson, 2016, s. 1). 

 

Den digitala allmänbildningen hos lärarna bör öka i skolans värld, anser Sandahl, men även 

sträva efter att få dem att använda sig av elevers digitala vardagsupplevelser i 

undervisningen. Digital bildning borde enligt Sandahl vara ett grundkrav för dagens lärare, 

oavsett vilket ämne hen undervisar i. Detta då det just nu är slumpen som avgör om eleverna 

kommer ha en medie- och informationskunnig lärare (Sandahl, s. 2; ibid. s. 17). 

 
Vilka undervisningsstrategier används i dagens skola om källkritik och kritiskt 
tänkande? 
 

Kritiskt tänkande utvecklas när det samspelar mellan aktivt lärande, kunskap och tidigare 

erfarenheter (Walker, 2016, s. 144). Det är även ett begrepp som tidigare nämnt innehåller 

flera färdigheter. Ekendahl, Nohagen & Sandahl nämner för att kunna hantera dessa 

färdigheter på ett samhällsvetenskapligt sätt bör det brytas ner till flertal förmågor (Ekendahl, 

Nohagen & Sandahl, 2015, s. 61). Dessa förmågor är:  

1. att se samband 

2. att kunna dra slutsatser 

3. att förklara och förstå med hjälp av begrepp och modeller 

4. att jämföra och konstatera 

5. att kunna byta perspektiv 

6. att värdera och ta ställning 

Att se samband ska hjälpa eleverna att strukturera ihop sina analyser och på så sätt stärka sina 

argumentationer. Det bästa arbetssättet här är att utgå från elevnära exempel (ibid, s. 64f). 

Läraren ska hjälpa eleverna att kunna dra slutsatser genom att få dem att skilja på det vi tror 
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och tycker till ren fakta (s. 68). Att förklara och förstå med hjälp av begrepp och modeller gör 

att eleverna, med hjälp av detta, kan få en helhetsbild inom ett specifikt ämne såsom hur ett 

samhälle fungerar (s. 71). Att jämföra och konstatera hjälper eleverna att analysera bättre då 

detta kan leda till att de får en större helhetsbild, att det finns en annan sida av myntet (s. 74). 

Att byta perspektiv är en viktig del – vi lever i ett mångkulturellt samhälle idag vilket leder 

till att vi idag måste kunna byta perspektiv för att förstå varför människor agerar och tänker 

såsom de gör. Detta är även den viktigaste utav alla de här förmågorna (s. 75). Att värdera 

och ta ställning handlar om att eleverna behöver tränas på att hitta och kunna argumentera för 

sin egen åsikt (Ekendahl, Nohagen & Sandahl, 2015, s. 79).  

 

Även om dessa förmågor är indelade i olika punkter gäller det för eleverna att använda alla 

dessa förmågor samtidigt vid kritiskt tänkande. Genom att bemästra dessa förmågor kan 

eleverna slutligen utveckla sitt kritiska tänkande och få en större insikt i vad de gör. Det kan 

även leda till att eleverna blir duktiga samhällsvetare (Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015, 

s.79f). Även Simon Hjort tar upp dessa förmågor då det i hans studie framgick att det som 

lärarna, som han intervjuat, anser att eleverna ska kunna är att: problematisera och ifrågasätta, 

tolka och precisera, se saker ur olika perspektiv, värdera och undersöka information, ställa 

relevanta frågor, analysera och kunna ange genomtänkta skäl eller argument. Kan lärarna få 

eleverna att utveckla dessa färdigheter så innebär det att lärarna lyckats med att hålla en bra 

samhällsdidaktik som i sin tur leder till demokratiska medborgare (Hjort, 2014, s. 104). Det 

kan här även vara bra för läraren att ha de tre didaktiska frågorna Vad?, Hur? och Varför? i 

åtanke då detta kan hjälpa dem utveckla samhällsdidaktiken ytterligare (Odenstad, 2014, s. 

13).  

Simon Hjort tar i sin studie upp en annan forskningsstudie som gick ut på att studera 

undervisningsstrategiers påverkan på färdigheter i kritiskt tänkande. Han kom fram till att, för 

att få en förbättring i kritiskt tänkande, behöver undervisningen ske på tre sätt: explicit 

lärande, infusionsstrategin och immersion. Explicit strategisk undervisning som handlar om 

att det går lättare att lära sig dessa strategier bättre genom att vara medveten om att man lär 

sig (Hjort, 2014, s. 16). Simon Hjort tar upp denna undervisningsstrategi och säger att det 

handlar om ”att lära elever känna igen ett argument, förstå dess uppbyggnad, kunna bedöma 

dess relevans och rimlighet, om slutsatsen är accepterbar och så vidare” (Hjort, 2014, s. 21). 

Den andra strategin är infusionsstrategin som handlar om att lära ut ämnesspecifikt, dock 

fortfarande via explicit lärande. Den tredje och sista strategin är immersion och ”går ut på att 
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det viktigaste sättet att lära sig tänka kritiskt inte handlar om färdigheter utan om idéer” 

(Hjort, 2014, s. 22). Här lärs det dock ut implicit där eleverna uppmanas till att ta upp ämnet i 

en dialog med varandra och granska olika synsätt och idéer (ibid, s. 22).  

Han skriver även att det finns studier som ”visat att effekterna på kritiskt tänkande blir 

starkare när ämnesspecifika, snarare än generella frågor fokuseras” (Hjort, 2014, s. 17). Även 

Marin och Halpern tar upp explicit undervisning då de, i sin studie, kommit fram till att 

explicit undervisning ger väsentligt större effekter än vad implicit undervisning gör (Hjort, 

2014, s. 22). Det är även effektivt att utgå från elevernas egna intressen då detta kan öka 

motivationen hos eleven och kan även bidra till att eleven finner lärandet mer meningsfullt 

(Sandahl, 2014, s. 33). 

 

För mer konkreta exempel på undervisningsstrategier i kritiskt tänkande lyfter Simon Hjort 

fram Halpern som listar sex attityder som är betydelsefulla för kritiska tänkare. Hon skriver 

att det krävs att vara flexibel och ha ett öppet sinne, en vilja att planera och en vilja att rätta 

sig själv, men även kunna erkänna sina egna misstag och kunna ändra sin uppfattning när 

bevisen förändras. Det gäller även att ”vara medveten om sina egna tankar och att vara 

disponerad att söka konsensus” (Hjort, 2014, s. 18).  

Hjort fortsätter med att skriva att klassrumsklimatet även är betydelsefullt i utvecklingen av 

kritiskt tänkande. Det krävs att eleverna känner sig involverade i beslutsfattandet av vad som 

ska behandlas i undervisningen och att de ges utmanande uppgifter. Han skriver även att det 

finns en maktrelation mellan lärare och elev, vilket gör att frågor ställda av en annan elev, på 

samma ”maktnivå”, kan uppfattas som lättare att svara på än om en lärare ställer dem. 

Läraren kan stå modell för kritiskt tänkande genom att öppet ifrågasätta sina egna antaganden 

och den undervisning som hen håller i (Hjort, 2014, s. 20). 

Källkritik är ett begrepp som hör ihop med kritiskt tänkande som vi tidigare nämnt. Limberg 

och Folkesson menar att källkritik inte bör ses som en egenhet utan istället bör kombineras 

tillsammans med undervisning av informationssökning och kritiskt tänkande (Limberg & 

Folkesson, 2005, s. 8). King och Kitchener (i Brodin, 2007) stärker detta då de anser att 

kritiskt tänkande inte bör ses som endast problemlösande egenskap, utan även att kunna 

upptäcka ett problem. Kritiskt tänkande behöver kombineras med reflekterande tänkande, 

som i sin tur leder till ’good thinking’ (Brodin, 2007, s. 143).  
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”Kritik” mot undervisningen  

Skolinspektionen har gjort en granskning av undervisning i SO-ämnen årskurs 7–9 och 

granskningens resultat visar på att det, till stor del, saknas ämnesspecifika förmågor som är 

inriktade på källkritik och kritisk granskning. Detta trots att källkritik och kritisk granskning 

har fått en viktig plats i kunskapskraven i alla SO-ämnen (Skolinspektionen, 2013, s. 19).  

Elever som de intervjuat säger att lärarna uppmanar dem att vara medvetna om vilka källor de 

använder sig av när de söker information på nätet. De nämner då oftast källor som Wikipedia. 

Detta anser skolinspektionen är oroande då de inte sett, under de lektioner de granskat på 

plats, att det blir någon djupare och strukturerad diskussion än så om källkritik och kritiskt 

granskning. ”Ibland hänvisar elever till att källkritik är något som man redan ’har gjort’ och 

att det därför är något som man har ’klarat av’ och är färdiga med” (Skolinspektionen, 2013, 

s. 19). Woolfolk och Karlberg skriver även om detta då de tar upp Mayer och Wittrocks 

synsätt på detta som innebär att innan våra tankeförmågor är inlärda och automatiserade 

kommer det sannolikt inte kunna överföras till nya situationer (Woolfolk & Karlberg, 2015, s. 

329). Woolfolk och Karlberg fortsätter med att säga att detta leder till att elever istället 

kommer att använda dessa färdigheter för att exempelvis bli klara med en uppgift och inte för 

att utvärdera budskap från bland annat politiker, kompisar med mera (Woolfolk & Karlberg, 

2015, s. 329). Skolinspektionen fortsätter med att säga att kritisk granskning och källkritik är  

en del av de ämnesspecifika förmågorna som bedöms i kunskapskraven. Därför bör de 

förmågorna genomsyra undervisningen hela tiden och inte tas upp under enstaka moment i 

undervisningen (Skolinspektionen, 2013, s. 19). Även Helena Francke och Monika Johansson 

tar upp detta om att, istället för att enbart ta upp detta ämne vid ett specifikt 

undervisningstillfälle, bör detta även sätta prägel i alla ämnen (Francke & Johansson, 2016, s. 

8).   

Varför bör skolan och lärare undervisa i källkritik och kritiskt tänkande? 

Det har gjorts en rapport av Aycan Çiçek Sağlam (m.fl., 2017) där det framkommer att, för 

att eleverna ska kunna ha ett kritiskt tänkande, behöver de först ha ett grundtänkande. 

Eleverna kan inte lära sig kritiskt tänkande om de inte redan har utvecklat det normala 

tänkandet. Det handlar om att de måste skaffa sig ett metakognitivt tänkande som handlar om 

att vara medveten om sina egna och andras tankar (Çiçek Sağlam, Çankaya, Üçer & Çetin, 

2017).  
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Dagens informationssamhälle kräver att vi måste utbilda medborgarna i samma takt som vårt 

samhälle ändras. Lärarna är de som ska utbilda våra framtida medborgare och de måste därför 

själva ha ett kritiskt tänkande och vara informationskompetenta. Det kan vara ett problem för 

lärarna att hänga med i utvecklingen, då samhället idag ändras fort vilket gör att det blir svårt 

för dem att hålla sig uppdaterade. Det handlar även om att eleverna ska kunna vidga sina 

kunskaper – ta dem till en annan nivå där de kan ställa de rätta frågorna (Çiçek Sağlam, 

Çankaya, Üçer & Çetin, 2017). Annika Sandahl stärker detta ytterligare då hon säger att 

”eleverna behöver också kunna förstå och kritiskt granska medier för att kunna göra väl 

avvägda val ur ett medborgar- och demokratiperspektiv” (Sandahl, 2014, s. 5). Även 

UNESCO och Europeiska Unionen är inne på samma spår då de har fastställt att 

medieundervisning har stor betydelse för de grundläggande rättigheterna för alla medborgare 

i hela världen (red. Wilson & Grizzle, 2013). Att ge elever de verktyg som idag krävs för att 

leva i ett demokratiskt samhälle, så som att vara reflekterande, engagerad och informerad, är 

något som dessa två organisationer anser att skolor bör satsa på (Sandahl, 2014, s. 6).  

I bakgrundsavsnittet förklarades den historiska synen på varför det blivit alltmer viktigt med 

kritiskt tänkande och att kunna granska medier. Detta har blivit synonymt med att bilda 

demokratiska medborgare som har ett kritiskt tankesätt. Både Sandahl och Eriksson, Thorsten 

och Hultén hävdar att kritiskt tänkande gynnar oss på så sätt att vi blir mer respektfulla mot 

varandra samt ger, att ha ett kritiskt förhållningssätt, oss kunskap om att kunna förändra men 

även förbättra (Sandahl, 2014, s. 5; Hultén, Eriksson & Thorsten, 2007, s. 12ff). Eva Brodin 

stärker detta genom att säga att kritiskt tänkandets huvudsakliga uppgift är att ge människor 

hjälpmedel för att bemästra, förstå sig på och förändra omvärlden (Brodin, 2007, s. 196).  

Dagens nya mediekompetenser ska inte ses som individuella färdigheter som ska användas 

för att formulera eller uttrycka sig själv, de ska ses som sociala färdighet, ett sätt att 

interagera i större sammanhang. (Sandahl, 2014, s. 17). Detta stärker även Simon Hjort upp 

då han säger att ett kritiskt tänkande handlar om att eleverna ska kunna delta i diskussioner 

och i sammanhang där de gemensamt övar på kritiskt tänkande. Det är genom att arbeta med 

andra som eleverna får ökad kunskap inom detta (Hjort, 2014, s. 21). 

Annika Sandahl har gjort en studie om grundskollärares syn på digitala medier och MIK i 

skolan. Även hon skriver, precis som författarna till rapporten som nämnts tidigare i detta 

avsnitt, att skolan måste hänga med i den digitala utvecklingen. Detta gäller speciellt läraren 
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som behöver vara medie- och informationskunnig då brist på detta kan leda till att eleverna 

”riskerar att inte få de kunskaper de har rätt till och behöver för att ta sig fram i dagens 

samhälle” (Sandahl, 2014, s. 2). Hon fortsätter med att säga att dagens lärare, oavsett ämne, 

borde ha en digital bildning samt att det borde vara ett grundkrav i dagens samhälle. Hon tar 

upp att Jenkins och Buckingham trycker hårt på att medie- och informationskunnighet inte 

bara handlar om att kunna hantera verktygen, utan även vara medskapare och kunna 

analysera budskap som vi omkring oss har (Sandahl, 2014, s. 7).  

Sandahl tar i sin studie upp Henry Jenkins synsätt på hur det bör arbetas för att eleverna ska 

få en mediakompetens. Många har uppfattningen av att barn lär sig på egen hand hur de 

orienterar sig på internet, att de har större kompetens inom ämnet än lärarna och andra vuxna 

de möter. De tror även att så länge barnen får öva på att reflektera och diskutera kring de 

erfarenheter de stött på vid sökningar på internet har de inte lika stort behov av att bli 

skyddade (Sandahl, 2014, s. 15). Jenkins säger dock att detta är en missuppfattning, att lärare 

och andra vuxna i elevernas närhet inte kan anta att eleverna behärskar de komplexa sociala 

koder som de stöter på via internet. Han tar upp tre saker man bör ha i beaktning när de stöter 

på detta: deltagandeglappet, transparensproblemet och den etiska utmaningen.  

Deltagandeglappet handlar om att det finns en ojämlikhet i hur unga får tillgång till nya 

mediateknologier och deras möjlighet till deltagande där. Transparensproblemet är att 

förutsätta att eleverna själva reflekterar kring de upplevelser och erfarenheter som de tillägnar 

sig genom att ta del av medieupplevelser. Den etiska utmaningen handlar om att det förutsätts 

att eleverna själva kan utveckla de nödvändiga etiska normer som behövs för att kunna 

hantera de varierande och komplexa sociala sammanhang som stöts på online. För att 

genomföra en meningsfull undervisning i  deltagarkulturens tids arv måste vi börja med dessa 

tre delar (Sandahl, 2014, s. 15).  
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Analys 
Här kommer vi sammanställa resultatet av forskningen utifrån våra frågeställningar i tre 

tabeller. Vi halt valt att göra det på detta sätt för att tydligt visa de resultaten vi fått fram 

under arbetets gång. Att analysera på detta sätt visar tydligt på vad som kan utvecklas men 

även vilka brister som finns.  

 
Utveckling av informationskompetens hos lärare och elever i grundskolan 

Forskare 

 

Elevcentrerad 

undervisning 

Vikten på lärarens 

informationskompetens 

Dahlstedt & Olson 

 

X  

Limberg 

 

X  

Sandahl 

 

X X 

Wilson & Grizzle 

 

X X 

Lundh & Sundin 

 

X X 

Limberg & 

Folkesson 

X X 

Merchant & 

Hepworth 

 X 

 

Utifrån vår granskade forskning framställer vi att det ställs större krav på eleverna 

allteftersom det blivit en mer elevcentrerad undervisning, vilket leder till att eleverna själva 

måste söka fram sin information. Detta i sin tur leder till att lärarna känner en viss osäkerhet 

på vems ansvar det är att utveckla informationskompetensen hos eleverna.  

    

Utbildningen av demokratiska och källkritiska elever ställer även höga krav på att lärarna 

själva har ett källkritiskt förhållningssätt och är informationskompetenta, dels i arbetet av 

sökande av information som de ska lära ut till eleverna men även information som söks upp 

tillsammans med eleverna. Flera forskare visar att, för att få en informationskompetens hos 
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elever och lärare, bör man dels utgå från elevernas intresse och kunskapsnivå men även lägga 

vikt på att utbilda lärarna i att vara mer informationskompetenta som exempelvis UNESCOs 

försök till att underlätta arbetet med att utbilda lärarna genom ramverket MIK. Sandahl anser 

att det även bör vara ett krav på att lärarna ska vara informationskompetenta, då det har sådan 

stor betydelse för hur elevernas informationskompetens utvecklas (Sandahl, 2014, s. 2; ibid. 

s. 17).  

 

Detta innebär dock inte att eleverna blir informationskompetenta, bara för att deras lärare är 

det. Forskningen hävdar att, för att eleverna ska utveckla sina kunskaper, behöver lärarna ha 

en god förståelse i vad begreppen (informationskompetens, källkritisk, kritiskt tänkande) 

innebär och vilka färdigheter som behövs för att kunna besitta de kunskaperna (se tabellen 

ovan). Detta tycks dock vara en bristande egenskap hos dagens lärare då det framgår, i 

Skolinspektionens rapport, att det ofta jobbas med dessa begrepp och arbetssätt som att det är 

något att bocka av och bli klar med när det tagits upp. Detta är problematiskt då det 

framkommer, i den forskning vi granskat, att kritiskt tänkande och källkritik bör genomsyra 

all undervisning i dagens skola, då det har blivit en så pass viktig egenskap att ha i dagens 

samhälle. 

 
 
Undervisningsstrategier om källkritik och kritiskt tänkande 
 
Forskare Öva upp 

färdigheter 
Explicit 
lärande 

Elevinflytande Genomsyra all 
undervisning 

Hjort 
 
 

X X X  

Ekendahl, 
Nohagen & 
Sandahl 

X X X  

Limberg & 
Folkesson 
 

X    

Walker 
 
 

 X   

Skolinspektionen 
 
 

   X 

Woolfolk & 
Karlberg 
 

   X 
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Francke &  
Johansson 
 

   X 

 
För att utveckla källkritik och ett kritiskt tänkande hos eleverna finns det olika strategier att 

använda sig av. I vår studie framkom att det dels handlar om att öva upp olika färdigheter hos 

eleverna, men även att detta ämne bör genomsyra all undervisning som sker i skolan. Det 

framgick även att en del arbetssätt visat sig vara effektivare än andra och att lärarna kan utgå 

från eleverna för att få fram bra resultat. Det handlar delvis om att utgå från eleverna, då detta 

kan öka deras motivation till att lära sig om ämnet är intressant för dem. Det bör även ske 

explicit, vilket innebär att eleverna lär sig bättre genom att vara medveten om att de lär sig. 

Det är även bra att lära ut ämnesspecifikt, istället för generella frågor. Den viktigaste strategin 

i undervisningen innebär att se kritiskt tänkande som att det handlar om idéer och inte om en 

färdighet.  

 
 
Behovet till att undervisa i källkritik och kritiskt tänkande 
 
 
Forskare 
 
 
 

Utveckling av 
metakognitivt 
tänkande 

Kunna värdera 
information 

Demokratiskt 
inflytande 

 
Sandahl 
 

 X X 

Çiçek Sağlam, 

Çankaya, Üçer & 

Çetin 

X X X 

Hjort 
 
 

 X X 

Brodin 
 
 

  X 

 
Det har blivit alltmer viktigt att utbilda demokratiska medborgare visar resultatet i vår studie. 

Det framgår att det just är det främsta behovet till att undervisa i källkritik och kritiskt 

tänkande, att de ska få ett demokratiskt inflytande. Det handlar om att kunna vara en god 
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medborgare, som kan värdera och kritiskt granska information som på olika sätt i dagens 

samhälle når fram till människor.  

 

När det kommer till skiftet av fokus i utbildningen i Sverige genom tiderna ser vi att det gått 

till att bli en mer elevcentrerad utbildning, där fokus ligger på att eleverna i slutändan själva 

ska kunna hitta, sortera och värdera information. Det har även blivit allt viktigare att utbilda 

demokratiska medborgare och som därigenom kan uppnå läroplanens mål. Ett av de målen 

handlar om att elever ska ges förutsättningar att vidareutveckla kunskaper för hur de bör 

granska dessa samhällsfrågor som finns och hur kritisk granskning av de olika aktörerna kan 

gå till (Skolverket, 2017, s. 218). Detta innebär att det ställs allt högre krav på eleverna, att de 

ska kunna tänka källkritiskt och vara informationskompetenta.  

 

Flera forskare tar även upp att eleverna behöver ha olika förmågor för att kunna tänka 

källkritiskt såsom att se samband, se saker ur olika perspektiv och att värdera och ta ställning 

(Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015, s.79-80; Hjort, 2014, s. 104). Eleverna bör även ha ett 

metakognitivt tankesätt och därför kunna vara medveten om sina egna tankar och andras 

tankar, och då behöver de ha utvecklat det normala tänkandet. Detta blir problematiskt när 

undervisningen om kritiskt tänkande och källkritik ska ske hos elever i yngre åldrar som ännu 

inte utvecklats klart. Dock har elever vid åldern 7–10 påbörjat sin förståelse av att skapa 

kunskap samt sortera och omformulera kunskap från informationskällor. Lärare och andra 

vuxna i barnens tidiga skolår bör därför hjälpa dem att börja tänka mer metakognitivt för att 

stärka denna utveckling (Hoffman, 2010, s. 50). 
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Avslutande diskussion 
Att kunna hitta, sortera och värdera information är en viktig del i att vara en ”god” 

medborgare i dagens samhälle, vilket har framkommit i denna studie. I vår diskussion vill vi 

knyta an till våra problemformuleringar. 

Som det framkommit i vår studie är begreppen som informationskompetens och kritiskt 

tänkande, precis som i vårt samhälle, i ständig förändring. Forskningen tycks visa att på 

grund av omfattningen av de begreppen och dess ständiga omvandling har lärare svårt att 

förhålla sig till undervisningen av de begreppen. Även när vi under arbetets gång analyserat 

vår egna lärarutbildning anser vi att det brister i hur vi framtida lärare ska handskas med 

dessa begrepp i undervisningen.  

Utifrån forskningen tycks resultaten visa på att detta även skadar ämnesdidaktiken i sig. Vi 

anser att lärarnas förståelse för begreppen hör ihop med Varför- frågan, som handlar om 

varför något ska undervisas. Förstår läraren att dessa begrepp är flera sammansatta 

färdigheter så förstår även läraren således Hur-frågan, vilket innebär att veta hur läraren bör 

arbeta med detta för att utveckla elevernas kunskaper. Vad-frågan handlar om innehållet i 

undervisningen, vad som ska undervisas och varför just det ska undervisas. 

    

Ett annat problem som forskningen tycks visa på är att det råder en viss oklarhet vems ansvar 

det är att utbilda informationskompetensen och ett kritiskt tänkande hos eleverna. Är detta ett 

ansvar som enbart berör lärare eller har även bibliotekarien ett ansvar i utbildningen? Eller är 

det samhället som har störst del i byggandet av dessa medborgare? Enligt Helena Francke och 

Monika Johansson är det skolbibliotekarier och lärare som delar detta ansvar (Francke & 

Johansson, 2016, s. 1).  

 

Vi vill även lyfta fram att kritiskt tänkande och resterande begrepp inte är enkla att definiera 

eller utöva. Ordet kritik verkar enligt oss tolkas som något negativt för omgivningen, då vi 

väljer att söka efter fel eller söka efter något som går att lita på. Forskningen visar att det är 

en stor fördel om lärare förstår sig på begreppen för att då kunna välja ut de färdigheter som 

behöver jobbas vidare med och inte jobba med allt som en helhet. För om det vänds på 

steken, är kritiskt tänkande bara positivt? Ska våra yngre elever som går i exempelvis 

förskoleklass få lära sig att inte alltid lita på allt som sägs eller skrivs? Detta skulle kunna 
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leda till att eleverna känner en viss oro för omgivningen och kan därmed påverka barnens 

självkänsla och säkerhet.  

   Detta förde oss in på tanken om vilket samhälle vi vill leva i idag. Vill vi att barnen ska ha 

ett ifrågasättande tankesätt och inte lita fullt ut på omvärlden? Här blir det alltså viktigt att 

arbeta med kritiskt tänkande på ett konsekvent sätt och inte få eleverna att tänka så som 

nämnts här ovan. Utifrån forskningen tycks det vara en fördel att istället jobba med kritiskt 

tänkande, i undervisningen, som något givande och nyanserande för att utveckla elevers 

respekt för omvärlden och sin egna självkänsla. Kritiskt tänkande och källkritik bör 

genomsyra all undervisning i dagens skola, då det har blivit en så pass viktig egenskap att ha i 

dagens samhälle. 

 

Som avslutande ord vill vi gå tillbaka till inledningen för att återknyta till vikten av förståelse 

för kritiskt tänkande i dagens informationssamhälle. Att ha med sig dessa begrepp och 

färdigheter, som vi nämnt, hjälper oss att tolka uttalanden som bland annat det Trump sa om 

Sverige. Det är lätt för media idag att vinkla och tolka information olika utifrån vad de själva 

vill ha fram av händelsen. Trumps uttalande och medias vinkling av det är ett exempel på hur 

snabbt nyhetsrubriker kan spridas och skapa reaktioner hos människor. Vi måste träna våra 

barn och ungdomar till att ifrågasätta det de hör och läser och hjälpa dem att utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt till information. Här måste samhället tillsammans med skolan dock 

hjälpa barn och ungdomar att veta när det bör ifrågasättas och vad, så att de inte ifrågasätter 

allt hela tiden. De behöver även hjälpa barnen och ungdomarna i hur de bör använda sig av 

sociala medier, då detta blir allt viktigare i det digitaliserade och informationsrika samhälle vi 

lever i idag.  

 

Vidare forskning 

Inför vidare forskning anser vi att en fråga man bör forska vidare på är vems ansvar det är att 

utbilda eleverna inom informationskompetens, källkritik och kritiskt tänkande? Ett annat 

intressant forskningsområde är vilka undervisningsstrategier lärarna bör använda sig av för de 

yngre åldrarna och om det överhuvudtaget skulle kunna undervisas om detta redan i 

förskoleklass?  
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