
1 

 

 
 
 

 

Är framtidens medborgare 
motiverade till att vara källkritiska?  

- En undersökning av elevers vanor, inre motivation och samhällssyn på 
källkritik. 

Are the future citizens motivated to be critical to sources? – A study of students’ 
habits, inner motivation and societal views of critical thinking towards sources. 
 

 
 

 
David Reljanovic 
 

Samhällskunskap 

Lärarprogrammet 

Examensarbete 15hp 

Handledare: Roger Olsson 

Examinator: Anders Broman 

Datum 02 2019 

 



2 

 

 
Abstract 

 

This is a study that has been done on students in high school trying to map out their relationship to 

the practice of being critical towards sources. The study is built on the world view of the 

importance of being critical towards sources in a democratic society. The study’s main concepts are 

the ability of critical assessment of sources and its place in society and students inner motivation. 

The relevance of critical assessment of sources in society is held as a background to legitimize the 

study itself. While inner motivation is used as a measuring tool to survey the students relationship 

to being critical towards sources. The study finds that most of the students assess sources critically 

at least monthly. Regarding the students inner motivation to learn critical assessment of sources, 

they find it more meaningful than interesting. The same can be concluded when survey the students 

inner motivation of assessing sources critically, that a larger portion of the group of student find it 

more meaningful than interesting. We find differences between different types of sources. The 

students social views of the assessment of being critical towards sources is that is an important 

ability to have.   
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Sammanfattning 

 

Det här är en undersökning som är gjord på gymnasielever för att försöka utröna deras förhållande 

till källkritik på olika nivåer. Undersökningen bygger på en verklighetsbeskrivning som försöker att 

koppla samman skolan med övriga samhället. Undersökningen utgår ifrån två olika företeelser. Den 

första, källkritikens plats i samhället och den andra, elevers inre motivation. Källkritikens relevans i 

samhället hålls som bakgrund till varför undersökningen är viktig. Medan den inre motivationen 

används som verktyg för att kartlägga elevernas förhållande till källkritik.  Det undersökningen 

kommer fram till är att de allra flesta eleverna som undersökts är källkritiska åtminstone en gång i 

månaden. Gällande elevernas inre motivation att lära sig källkritik är det fler som upplever 

utbildningen som meningsfull än som finner den intressant. Samma mönster finner vi då elevernas 

inre motivation till källkritik kartläggs, att elevgruppen i större utsträckning finner det meningsfullt 

än intressant. Vi finner skillnader inom detta mellan olika källor. Elevernas samhällssyn på 

källkritik vittnar om att källkritik är en viktig förmåga att besitta.
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Bakgrund 

Under min lärarutbildning har jag deltagit i kortare perioder av verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU), som i folkmun ofta kallas för praktik. Det är under praktiken vi lärarstudenter kommer i 

kontakt med läraryrket på riktigt. Under mina perioder har jag stött på en mängd olika elever men 

jag har också kunnat urskilja vissa skiljelinjer mellan eleverna. En av dessa skiljelinjer kommer att 

ligga till grund för mitt examensarbete och det är elevernas motivation till skolarbetet. Jag har stött 

på elever som brunnit för ämnena i skolan, elever som stannat kvar i klassrummet och frågat både 

mig och deras ordinarie lärare saker om ämnet eller området de just haft lektion i. Jag har mött 

elever som på sin fritid fortsätter att intressera sig för skolans ämnen. Inte sällan i just de ämnen jag 

utbildat mig i - historia och samhällskunskap. Dessa elever har sällan haft problem med att nå de 

högsta kunskapskraven. Men jag har också mött elever som i det stora hela suttit av tiden i 

klassrummet, som inte har ansträngt sig, som haft attityden att historia och samhällskunskap är 

något man bara sysslar med för att man går i skolan. Dessa elever har i högre utsträckning också fått 

kämpa mycket mer för att nå kunskapskraven.  

Jag vill i mitt examensarbete undersöka detta fenomen med motivation närmare.  



 

7 

 

1. Inledning 

Grunden i vår demokrati är medborgarnas rätt att förändra sitt samhälle, och det mest effektiva 

sättet att åstadkomma förändring på är att delta i allmänna val och rösta (Amnå. 2008. s’41). Men 

hur ska någon kunna avgöra vilket parti som bäst representerar den egne medborgarens individuella 

vilja? Jo, genom att ta reda på vad det är partierna står för. Här uppstår dock redan en konflikt. 

Partierna har också dem en vilja, nämligen att bli valda och få utökat inflytande. Kort sagt har de 

politiska partierna egna intressen och enligt Thurén är inte detta oproblematiskt. ”Källkritiken är 

cynisk och misstänker att alla som har intresse av att ljuga också kan tänkas göra det.” (Thurén. 

2005. S’66) De politiska partierna kan även låta sina egna intressen gå före sanningen menar 

Thurén (2005. s’66). För att då inte bli lurad måste samhällsmedborgaren självmant granska de 

uttalanden och aktioner som politiska partier gör. Detta menar Hugo (2012. s’32) är att drivas av sin 

inre motivation när man gör något utan att påverkas av yttre intervention.  

 

Idag möter individen det politiska landskapet på olika sätt. Dels har politikerna egna kanaler att nå 

ut till medborgarna på vare sig det är via sociala medier, debattartiklar i media eller i det verkliga 

mötet med medborgarna vid tal, bokbord, TV-sända debatter eller via dörrknackningar. Men 

medborgarna tar del av den politiska informationen på andra sätt. Media är en viktig plattform 

eftersom deras uppgift delvis är att granska statsmakten men media bör också dem räknas som 

organisationer med intressen och bör därför också källkritiskt granskas. Vid sidan av media har det 

idag också vuxit fram något som kallas för alternativa medier, detta är medier som främst försöker 

att framstå som neutrala medierapportörer. Till sist finns också myndigheter som inte är politiska i 

sig själva men som arbetar utifrån det politiska styret.  

 

För att samhällsmedborgaren ska kunna vara källkritisk inom det politiska landskapet måste denne 

besitta kunskaper som krävs. Skolan har här ett uttalat mål om att fostra samhällsmedborgare och 

ett sätt att göra detta på är att utbilda framtida generationers samhällsmedborgare i just källkritik 

(2011. s’7, 143).  Även här kommer den inre motivationen att spela roll då inre motivation är bättre 

än yttre motivation när det kommer till inlärning (Hattie. 2012. s’66). Inom detta område menar 

Hugo (2012. s’31) att eleverna kan bli motiverade om de känner att det är meningsfullt att lära sig 

att källkritiskt granska. Medan intresset också kan spela roll då det leder till att vi vill göra något för 

att vi finner det intressant (Kast. 2001. s’15).  

 

Problem inom detta område har uppdagats av universitetet i Stanford som menar att få besitter de 

kunskaper som krävs för att ställa relevanta frågor till olika källor (Stanford. 2016. s’17-18). Men 
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deras revy säger ingenting om varför det är på detta sätt. Varför det blir relevant att ta reda på om 

elever har inre motivation att lära sig vara källkritiska, huruvida de är motiverade att göra 

källkritiska granskningar och till sist hur meningsfull de anser att källkritik är i en samhällskontext. 

 

1.1. Syfte 

Syftet är att kartlägga elevgruppens inre motivation i förhållande till inlärning av källkritik, 

källkritisk granskning samt i vilken utsträckning de finner att källkritik är meningsfullt i samhället. 

 

1.1.1. Frågeställningarna 

1. I vilken grad uttrycker eleverna själva sitt intresse och sin upplevda meningsfullhet att lära sig 

källkritiskt granska information? 

2. a) I vilken grad uttrycker eleverna själva sitt intresse och sin upplevda meningsfullhet att 

källkritiskt granska information? 

b) Hur ofta källkritiskt granskar eleverna i vardagen? 

3. Anser elever att det är meningsfullt för det svenska samhället att dess medborgare källkritiskt kan 

söka, granska och tolka information i samhällsfrågor, och i vilken utsträckning spelar ansvaret 

för detta en roll? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer i det här avsnittet att beskriva de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 

det här arbetets centrala begrepp. Jag kommer att utgå ifrån motivation i allmänhet och inre 

motivation i synnerhet. Därefter kommer jag att förklara källkritik som fenomen, var källkritiken tar 

plats inom samhällskunskapen och skolan. 

2.1. Vad motivation är och hur vi definierar det 

I Martin Hugos avsnitt i boken Uppdrag lärare belyses problematiken att det som görs i skolan av 

många elever uppfattas som meningslöst. Elever förlorar sin inre motivation att studera ju längre de 

är i skolan. De ser inte skolan som på riktigt och upplever heller inte att de är delaktiga i skolans 

verksamhet, vilket Hugo (2012. s’31) menar är två stora faktorer till att deras inre motivation 

minskar. 

Men innan vi går vidare är det bäst att vi definierar just begreppet Motivation. Eftersom begreppet 

minst sagt är mångtydigt, det finns flera forskare som uttalat sig om motivation (Hugo. 2012. s’31). 

Detta arbete kommer att luta sig på Hugos definition av motivation. Hugo börjar med att förklara 

motivation som: ”Det som får människan att göra något.” Han delar sen upp begreppet motivation i 

två olika kategorier - inre- och yttre motivation. Vi börjar med att kort definiera den yttre 

motivationen.  

Den yttre motivation är det som motiverar oss utifrån. Sådant vi själva inte avgör såsom belöningar, 

tvång, yttre kontroll, stimuli, straff osv (Hugo. 2012. s’32). I skolans värld kan det handla om att ge 

goda betyg till den elev som sköter sitt skolarbete, jobbar hårt och presterar väl. Uppföljning i form 

av samtal mellan elev och lärare kan ses som en form av kontroll från lärarens håll där man kan 

belysa vad i det eleven gör som ses som mer eller mindre önskvärt. Straff kan vara kvarsittning för 

elever som kommer försent till lektioner. Belöning kan då vara att få sluta tidigare för dagen för de 

elever som presterat önskvärt, eller att läraren kanske bjuder på fika. Listan kan göras lång. 

Den inre motivationen å sin sida, som är i fokus för detta examensarbetet, är den motivationen som 

härrör inifrån oss själva. Här delar Hugo upp den inre motivationen i; det egna intresset, den 

upplevda meningsfullheten och också självbestämmande (2012. s’32). Vi ska gå djupare in på dessa 

tre delar var för sig. 

2.1.1. Intresse som inre drivkraft 

Intresserade i något är vi nog alla. Men vad menar vi när vi säger att vi är intresserade? Det försöker 

Kast att förklara i sin bok Att väcka intresse och nyfikenhet - långtråkighetens betydelse. I den 

särskiljer Kast intresse från alla andra känslor (2001. s’9). Kast kopplar samman intresse med 
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engagemang. Är vi intresserade så blir vi engagerade. Intresse är en så fundamental känsla att vi 

inte noterar den om vi inte specifikt tänker på den (Kast. 2001. s’11). Detta tänker jag kan påverka 

just min undersökning, att det är svårt att identifiera sitt eget intresse just för att det är så implicit. 

Intresse är inget statiskt. Vi förstår intresse bättre om vi utgår ifrån att intresse är något dynamiskt. 

Ibland är intresset starkt till en början men kan avta av olika anledningar. Eller så är det tvärtom, 

nämligen att intresset växer sig starkare med tiden. Intresset kan också snabbt skifta mellan olika 

objekt eller så kan det vara starkt för just en sak i taget (Kast. 2001. s’12). 

Enligt Kast (2001. s’14) finns det ingen gräns för vårt intresse. Vi kan intressera oss för precis vad 

som helst och i vilken utsträckning som helst. Intresse kan ge upphov till handling eller beteende 

(Kast. 2001. s’15). Detta är väsentligt för min undersökning; om intresse för källkritik påverkar våra 

handlingar, vår benägenhet att vara källkritiska, kan det vara avgörande för om vi är källkritiska. 

Hur formas vårt intresse? I tidig ålder menar Kast att vi inte bara har våra egna intressen att förhålla 

oss till. Vi och våra intressen påverkas och relaterar till vår familjs intressen, men också våra 

vänners. Vi lär oss konsten att imitera (Kast. 2001. s’42). Som social konstruktion kan det vara 

evolutionistiskt nödvändigt, annars hade det knappast funnits kvar menar zoologi forskaren Richard 

Dawkins (2007 s’228). I tonåren börjar vi skaka av oss det socialt konstruerade intresset och skaffa 

oss vårt eget (Kast. 2001. s’42). Det blir relevant i denna undersökning eftersom den görs på elever 

i övre tonåren. Vi kan därför utgå från att dessa individer inte har ett lika stort behov av att imitera 

intresse som yngre barn, men ändå att de påverkas av sin sociala miljö i någon utsträckning. 

Att våra intressen också styrs av grupptillhörigheter som klass och kön menar Kast (2001. s’43) är 

naturligt. Alltså är detta något jag bör ta hänsyn till i min undersökning.  

Kast tar upp en sorts intresse; nyttointresse. Med nyttointresse så handlar det kanske inte lika säkert 

om ett genuint intresse utan snarare blir intresset ett verktyg för oss. Vi har nytta av att vara 

intresserade. Nyttointresset kan vara föremål för makt-, politiska- och ekonomiska intressen och 

mer därtill (Kast.  2001. s’123-124). I min undersökning kan det ligga till grund just för vem man 

som person inte litar på eller någon vars åsikt man har anledning har att ifrågasätta. Exempelvis har 

vi kanske inte anledning att ifrågasätta någon vars åsikt vi delar och därför kanske vi inte heller har 

ett lika stort nyttointresse av att källkritiskt granska denne person. Medan vi å andra sidan kan ha ett 

starkt politisk-nyttointresse av att ifrågasätta och motbevisa våra politiska motståndare, och därför 

är vi i det fallet mer källkritiska. 

Slutligen kan vi konstatera det som att intresse är en känsla som kan påverka vårt handlande. 

Intresse är i tidig ålder ett resultat av social anpassning snarare än individuellt betingat och att 

intresset kan styras utifrån hur vi upplever nyttigheten med vårt intresse. 
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Didau menar att det vi kan göra för att öka elevers inre motivation är att hålla eleverna intresserade 

under en längre tid eller väcka ett intresse hos dem för det vi arbetar med just nu genom hur vi 

arbetar, snarare än vad det är vi arbetar med (2016. s’372).  

 

2.1.2. Meningsfullhet som inre drivkraft 

Den upplevda meningsfullheten är också den en del av den inre motivationen. Som jag skrev ovan 

menar Hugo att eleverna inte upplever att det skolan lär ut är på riktigt vilket då är en observation 

från eleverna att skolans innehåll är meningslöst. Det som saknar mening är inte värt den 

ansträngning det krävs för att lära sig dess innehåll. Jag är dock skeptisk till hur användbart detta är 

i det stora hela. Eleverna har ännu inte blivit vuxna och deltagit i samhällslivet på samma villkor 

som deras lärare. Det lärarna anser är på riktigt är inte nödvändigtvis detsamma som eleverna. 

Hugo (2012. s’34) är inne på att vi borde forma undervisningen utefter elevernas världsbild genom 

att läraren måste anpassa sig efter situationer och sammanhang när hen möter sina elevgrupper. Han 

nämner detta specifikt när det kommer till att läraren ska skapa en inre motivation genom att 

förstärka elevernas upplevda meningsfullhet. Med detta menar Hugo inte enbart att innehållet i 

undervisningen ska upplevas meningsfull, utan mötet mellan lärare-elev är också en faktor för 

elevernas inre motivation. Detta menar han gör att när läraren försöker skapa inre motivation genom 

att öka elevernas upplevda meningsfullhet, måste vi lärare ta hänsyn till elevernas tidigare 

erfarenheter som påverkar sättet de upplever sin omvärld.  

Det vi kan ta med oss är att desto mer källkritisk granskning upplevs som meningsfull, desto mer 

inre motivation finns det att göra detta. 

Didau har också en annan inställning till meningsfullhet. Han menar att elevernas motivation inte 

påverkas av hur relevant något är (Didau. 2016. s’370). Vilket då är en motsättning till 

meningsfullheten som motivationsfaktor. Han menar att det finns en relativt förhållande mellan hur 

utmanade en uppgift är och hur nyfikna (eller intresserade - egen anm.) eleven är på (av) uppgiften. 

Om det finns ett stort intresse är eleven också beredd att anstränga sig mycket. 

2.1.3 Sammanfattning 

Intresse kan kort förklaras som en känsla som härrör från vår sociala miljö. Upplevd meningsfullhet 

handlar om att avgöra vad som är viktigt för oss i vår livsvärld. Dessa är båda delar av inre 

motivation. Självbestämmande är också en del av inre motivation, men undersökningen kommer 

endast att ta i beaktning intresse och upplevd meningsfullhet för att ta reda på hur elevers attityder 

ser ut när det kommer till att vara källkritiska och deras inlärning av källkritik.  
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Det här avsnittet har varit viktigt för att kunna kartlägga och definiera vad det är undersökningen 

menar med begreppet inre motivation, vilket ligger till grund för undersökningen. I nästa avsnitt ska 

jag därför avgränsa begreppet källkritik. 

 

2.2. Källkritik 

Avsnittet ämnar förklara vad källkritik är för något. 

2.2.1 Vad är källkritik? 

För att definiera vad källkritik är vänder vi oss till doktorand i journalistik och lic. i historia Torsten 

Thurén. Källkritik är viktigt för att kunna fastställa vad som är sant, eller åtminstone sannolikt 

(Thurén. 2005. s’9). Källkritik är därför enkelt att förstå som kritisk granskning av källor för att 

komma fram till sannolika svar. 

Men vad är en källa? En källa menar Thurén är ursprunget till vår kunskap. En källa kan vara 

skriftlig - tidningar, dokument eller böcker - muntlig - en persons utlåtande om något ämne - och en 

kvarleva - ett materiellt bevis för något; ett mordvapen i en utredning eller ett foto (2005. s’10). 

Men vi kan inte utgå ifrån att all kunskap vi får av alla källor är korrekt, äkta eller ens trovärdig. 

Det finns problem och faktorer som måste tas i beaktning varje gång vi ska avgöra användbarheten 

av det en källa återger såsom; Äkthet - Är källan det den utger sig för att vara? Tidssamband - För 

hur länge sedan utspelades händelsen som källan återger? Tradering och beroende - Är källan en 

primärkälla eller en sekundärkälla som är beroende av en annan källa och i så fall, kan en källa ha 

påverkats av en annan källa? Tendens - Har källan något intresse som kan påverka dens berättelse? 

Dessa principer redogör Thurén för som en grund för källkritiken (2005. s’13). Men vi får heller 

inte glömma kriteriet om Urval (om inte allt tas med, hur har urvalet skett?). Urvalet är också 

förknippat med tendens, eftersom om vi inte kan inkludera precis all tillgänglig information, hur 

väljer vi då bort något? Om vi har ett tydligt mål, exempelvis vi vill bevisa att vårt parti är bättre än 

något annat parti, varför skulle vi då inkludera sådant som talar för det andra partiet eller emot det 

egna partiet, det skulle motverka vårt mål (Thurén. 2005. s’87). 

Som vi kan förstå så är det en omfattande tankeverksamhet som krävs för att avgöra hur vi ska, kan 

eller borde använda en källa som kunskapsgrund. Därför finns det desto större anledning att lära sig 

hur vi ska agera inför källor. Vi ska dock inte gå in på djupet på alla dessa faktorer i denna studie, 

det skulle bli för omfattande. Det som blir fokus för oss är främst tendens och äkthet 

Tendentiösa källor har anledning att återberätta något på ett sätt som gynnar just deras intresse. En 

källas tendens kan vara politisk, ekonomisk, social m.m. Det finns helt enkelt en mängd olika mål 

en tendentiös källa kan ha. Människor som källor är nästan uteslutande tendentiösa. Vi kan drivas 
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av politiska, ekonomiska och sociala mål. Thurén menar att människor som står inför åtal, 

intressegrupper som står i polemik mot varandra och politisk propaganda brukar räknas som mycket 

dåliga källor. Eftersom dessa källor har något att vinna och förlora kan vi inte utgå ifrån att de låter 

sanningen gå före deras eget intresse. Thurén medger samtidigt att detta är en högst cynisk 

inställning (2005. s’66).  

Thurén gör skillnad mellan den historiska och den journalistiska källkritiken. Den första är främst 

till för historiker som under lång tid och undersökningar framställer historisk fakta. Den 

journalistiska källkritiken är mycket snabb och källor ska ofta behandlas under ett fåtal timmar och 

bygger på den information och fakta som journalisten har tillgång till i nuet. Därför kan det uppstå 

felaktigheter i efterhand när ny information kommer fram (Thurén. 2005. s’10-11). Jag vill påstå att 

det är den snabba journalistiska källkritiken vi främst kommer att förhålla oss till i denna 

undersökning. Vi utbildar inte elever utefter en historisk kontext utan en nutida, med snabbt 

informationsflöde från flera olika håll. Därför får vi främst förhålla oss till källkritik utifrån en 

samtida process. Eftersom undersökningens legitimitet delvis baseras på vilket utrymme 

källkritiken har i skolan måste vi ha med oss skolans styrdokument. Som läroplanen menar så är det 

inför ett komplext och snabbt föränderligt samhälle vi vill förbereda våra elever på, vilket talar för 

den journalistiska källkritiken.  

 

2.3. Kunskapsteori 

Det jag gör i min problemformulering är att jag riktar fokus på elevernas (människors) uppfattning 

om deras omvärld och hur de skapar mening i denna värld. Därför gör jag anspråk på en 

fenomenologisk kunskapsteori (Bryman. 2011. s’32-33). Beteendet som undersöks är den som drivs 

av elevernas inre motivation. Alltså närmare bestämt deras benägenhet att söka kunskaper i 

samhällskunskap och hur detta ”beteende” påverkas av deras inre motivation, som i sig är en 

produkt av deras världsuppfattning och hur de skapar mening i sin värld (Bryman. 2011. s’33). 

Detta ska visualiseras i en modell i metodavsnittet. 
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3. Metod 

Eftersom jag vill kunna uttala mig om elevernas attityd till källkritik är det enligt Dimenäs (2007. 

s’85) relevant att jag använder mig av enkäter. 

3.1. Urval 

Jag har valt att använda mig av ett styrt urval för att avgöra vilka elever jag tänkt undersöka 

(Bryman. 2011. s’180). Jag har valt elever som läser ett samhällsvetenskapligt program. Vilket gör 

att de jag undersöker har läst samhällskunskap 1b - alltså den högskoleförberedande kursen. Därför 

kan jag inte säga något om elever som läst på yrkesprogram. De elever jag undersöker har också 

läst samhällskunskap 2 men endast de elever med en samhällsvetenskaplig inriktning har läst 

samhällskunskap 3. Vidare har jag valt att endast undersöka elever som är myndiga och väljer 

därför de elever som läser tredje året på detta program. Detta är främst ett etiskt övervägande, mer 

om det senare, som påverkar mina möjligheter att slutföra undersökningen.  

Jag väljer alltså att i en viss gymnasieskolas samhällsvetenskapliga program undersöka deras elever 

som läser tredje året av utbildningen. Här kommer jag inte att göra ytterligare en urvalsprocess eller 

ett stickprov utan jag kommer att undersöka alla dessa elever på det programmet. Alla dessa 74 

elever har således samma möjlighet att delta i min undersökning. Eventuella bortfall menar Bryman 

att man knappast kan korrigera för när det handlar om attityder (2011. s’181). 

Jag kommer inte att kunna generalisera utefter mitt urval (Bryman. 2011. 180). Dock menar 

Dimenäs (2007. s’86-87) att detta inte är så konstigt med tanke på att undersökningar som använder 

sig av enkäter i regel bara speglar den grupp man undersökt. Så jag kan i regel endast säga något 

om elever som läser år tre på ett samhällsvetenskapligt program där de alla läst samhällskunskap 1b 

och 2. 
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3.2. Enkäten 

3.2.1. Utdelning, insamling och presentation 

Enkäten jag har valt till min undersökning är en så kallad gruppenkät. Det är en enkät som jag som 

undersökare delar ut till den grupp jag tänkt undersöka (Dimenäs. 2007. s’87). Fördelen med en 

sådan enkät är att jag är på plats då enkäten delas ut till de elever jag undersöker vilket möjliggör att 

jag kan svara på frågor om oklarheter gällande enkäten. Jag kan också se till att ge en presentation 

av enkäten muntligt innan eleverna får den i handen vilket kan göra att de bättre förstår enkäten och 

dess syfte innan de besvarar den (Bryman. 2011. 233. & Dimenäs. 2007. s’89). Andra fördelar med 

en enkätundersökning är att enkäter är billiga och enkla att administrera, vilket passar mig bra då 

jag varken har mycket tid att sätta mig i något komplext system eller kapital att genomföra 

ekonomiskt krävande undersökningar (Bryman. 2011. s’228). Andra fördelar inkluderar att jag kan 

ta kontakt med skolan och lärarna som har eleverna och komma överens om en tid som inte gör 

intrång på elevernas studietid men som garanterar att de är samlade. Jag får heller ingen 

intervjuareffekt eftersom enkäten står skriven så alla får samma instruktioner (Bryman. 2011. 

s’229). 

I enkätens missiv - den text i enkäten som presenterar undersökningen - utgår jag ifrån den 

checklista som Dimenäs (2007. s’88) konstruerat. Den enda punkt som inte återfanns skriftligen, 

punkt 5. tog jag muntligt med eleverna. Punkt 6. var heller inget problem med tanke på att den 

grupp elever jag undersökt alla innehade myndig ålder. 

 

a. Vem jag är som gör undersökningen. 

b. Vilket syfte undersökningen har. 

c. Vilken grupp det är undersökningen baseras på. 

d. Klargörande av de forskningsetiska reglerna1. 

e. Vem de kan vända sig till med frågor om enkäten. 

f. Målsmans godkännande om eleverna är omyndiga. 

g. Tacksamhet gentemot eleverna. 

 

Enkätens missiv återfinns i bilaga 1. där denna information står skriven.  

                                                 
1 Fyll i forskningsetiska regler 
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3.2.2. Enkätfrågornas utformning 

Frågorna som jag ämnar ställa ska ge svar om elevers attityder2 till källkritik utifrån perspektivet 

om inre motivation. Bryman (2011. s’248) menar att det är vanligt för frågor om attityd att 

rangordnas enligt Likertskalan. Likertskalan och Osgoodskalan används oftast vid frågor om attityd 

gentemot något. Osgoodskalan kan användas på olika sätt. Ibland anger man två dikotoma 

svarsalternativ av samma karaktär med mellanliggande svar. Här är det viktigt att ha koll på vad de 

mellanliggande svaren står för (Jansdotter & Svensson. 2002. s’23. och Arvidsson Peter. 1998. 

s’38) 

En Likertskala frågar istället mer precist hur mycket man håller med ett specifikt påstående 

(Bryman. 2011. s’235). Båda skalor används alltså för att mäta attityder men på lite olika sätt. Det 

som skiljer de olika skalorna åt i första hand är att Osgoodskalan kan användas för att kartlägga om 

det finns en negativ eller en positiv attityd till det man frågar efter. Medan Likertskalan i större 

utsträckning används för att mäta i hur stor utsträckning någon håller med ett påstående, vilket 

också kan ha en negativ såväl som positiv dimension. 

I frågorna om elevernas attityd till sin inlärning och undervisning av källkritik används 

Osgoodskalan. Så även då jag frågar om deras attityd till att källgranska påståenden från olika 

källor, deras intresse av att göra detta, deras upplevda meningsfullhet av att göra detta men också 

hur ofta de gör detta. I samtliga av dessa frågor kommer eleverna att få ge svar på sin attityd utifrån 

en sju-gradig skala (förutom i frågan hur ofta de källgranskar, här används en fyr-gradig skala). I 

skalan används siffra 1 för att visa på en mycket negativ attityd och siffra 7 representerar en mycket 

positiv attityd. Siffran 4 blir således ett mellanting, där eleven varken är positiv eller negativt 

inställd. De andra siffrorna representerar de mellanliggande attityderna; 2 ointresserad, 3 lite 

ointresserad, 5 lite intresserad och 6 intresserad. En mer detaljerad beskrivning om varför jag lägger 

upp det på detta sättet finns i avsnittet om analysmodellen. 

 

3.2.3. Slutna eller öppna frågor? 

Min problemformulering bygger på att jag kan jämföra svaren jag får av eleverna mot varandra, 

eftersom jag bland annat vill undersöka om det finns samband mellan intresse och upplevd 

meningsfullhet gentemot källkritik måste jag kunna jämföra dessa variabler. Jag vill inte riskera att 

                                                 
2 Jag kommer inte att använda mig av ordet attityd i enkäten på det sättet Bryman gör i min kommunikation till 

eleverna, istället tänker jag använda mig av ordet inställning på samma sätt. Jag gör detta då jag befarar att ordet attityd 

kan få en negativ klang när det egentligen är menat att vara ett neutralt uttryck. Ordet inställning å andra sidan löper 

inte lika stor risk att uppfattas som ett värdefyllt ord tror jag. 
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jag inte kan jämföra de svaren jag får av eleverna - och deras inställning gentemot något är högst 

personligt (Marton & Booth. 2000. s’146). Därför använder jag mig av slutna frågor i min enkät, då 

dessa fördelar är avgörande för min undersökning (Bryman. 2011. s’246). Givetvis finns det även 

nackdelar med slutna frågor. En sådan nackdel menar Bryman (2011. s’246) kommer utav att 

respondenten känner att två svarsalternativ för samma fråga stämmer lika bra in på respondenten 

själv. Vilket gör det svårt för denne att välja en utav dessa två alternativ (något jag ska återkomma 

till i avsnittet om bortfall i resultatdelen). 

En annan betydande nackdel är att jag inte kan förutse hur någon vill svara på en specifik fråga. 

Antalet alternativ jag kan komma på är begränsat och därför löper jag stor risk att inte få med den 

variation av svar som respondenterna kan tänkas vilja ge (Bryman. 2011. s’247) (återkommer till 

detta gällande hur eleverna fyller i de första frågorna i enkäten på ett sätt jag inte kunnat förutse i 

avsnittet om felaktigheter i resultatet).  

Bryman nämner även andra tillkortakommanden med slutna frågor såsom bristande engagemang 

och ökad distans till frågorna, att irritation kan uppstå om respondenterna aldrig känner att 

svarsalternativen som ges passar in på dem samt att slutna frågor kan förvärra läget om 

respondenterna tolkar frågor och svarsalternativ på olika sätt (2011. s’246). Detta är sådant jag tar 

med i beräkningen och kommer att i utformningen av enkäten att försöka motverka.  

 

3.2.4 Enkätfrågornas koppling till problemformuleringen och 

frågeställningarna 

Jag ska nedan gruppera mina olika enkätfrågor med de frågor de besvarar i min 

problemformulering. 

Frågeställning 1. ”I vilken grad uttrycker eleverna själva sitt intresse och sin upplevda 

meningsfullhet till att lära sig att källkritiskt granska information som handlar om 

samhällsfrågor?”- ska besvaras av frågorna 4-7 ” Fråga 4: Din samhällskunskapslärare håller en 

genomgång om källkritik, hur känner du inför det?”, ”Fråga 5: Du ska i en samhällsfråga debattera 

en klasskamrat utifrån din egen åsikt. Men först måste du källkritiskt söka, granska och tolka 

information som stödjer din ståndpunkt, hur känner du inför det?”, ”Fråga 6: Nu vill din lärare att 

du i en samhällsfråga ska debattera en klasskamrat utifrån en åsikt du egentligen är emot. Men först 

måste du källkritiskt söka, granska och tolka information som stödjer den här ståndpunkten, hur 

känner du inför det?” och ”Fråga 7: Du ska skriva en uppsats i samhällskunskap där du själv valt 

ämnet. Hur känner du inför att söka, granska och tolka källorna källkritiskt?” 
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Dessa frågor är utformade för att koppla frågeställningen till olika undervisningsupplägg – 

föreläsning, uppsatsskrivande och debatter där eleverna företräder åsikter de står bakom såväl 

åsikter de inte står bakom.  

Frågeställning 2 a) ”I vilken grad uttrycker eleverna själva sitt intresse och sin upplevda 

meningsfullhet att källkritiskt granska information?”- ska besvaras av frågorna 1-2. 

”1. Hur stort intresse har du att källgranska påståenden i samhällsfrågor från…” samt fråga ” 2. Hur 

viktigt upplever du att det är, att du källgranskar påståenden i samhällsfrågor från…”. 

Frågeställning 2 b). Anser elever att det är meningsfullt för det svenska samhället att dess 

medborgare källkritiskt kan söka, granska och tolka information från samhällsdebatter? - kommer 

att besvaras i fråga 8: ” Hur ställer du dig till följande påståenden?”. Varpå jag ställer fyra 

påståenden som ska ge mig en bild av hur respondenterna ser på bland annat individuellt ansvar 

gällande källkritik, om de anser att källkritik är viktigt i samhällsfrågor, om samhällets medborgare 

behöver bli bättre på källkritik och om skolans uppdrag att utbilda elever i källkritik är viktigt. 

Eftersom frågorna är slutna kan jag heller inte komma fram till vad begreppet viktigt är för de som 

svarar. Jag kan endast avgöra om det är viktigt eller oviktigt för respondenten och till vilken 

utsträckning på den sju-gradiga skala jag använder (Bryman. 2011. s’246). 

Fråga tre och frågorna på första sidan av enkäten är personliga faktafrågor och är därför inte direkt 

kopplade problemformuleringen (Bryman. 2011. s’246). 

 

3.2.5. Typ av frågor 

I min undersökning är jag främst ute efter elevernas attityd till källkritik. Detta frågar jag efter i 

frågorna 1, 2 och 4-7.  

I fråga 3 frågar jag istället om en personlig faktafråga (Bryman. 2011. s’248). Jag frågar dem hur 

ofta de källgranskar. Givet skulle en öppen fråga passa bättre här, men eftersom jag vill veta hur 

ofta de källgranskar påståenden från olika källor gjorde jag valet att även sluta denna fråga. Vilket 

också gör jämförelser mellan respondenterna enklare. Fråga 3 är viktig då den kan säga något om 

samspelet mellan elevernas inre motivation att källgranska och hur ofta de faktiskt källgranskar. 

Samt i fråga 8 så frågar jag efter hur de ser på källkritik utifrån ett samhällsperspektiv. Enligt 

Bryman är detta en åsiktsfråga eftersom jag frågar eleverna hur de ställer sig till specifika 

påståenden och deras svar avgörs huruvida de håller med eller inte (2011. s’248). 
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3.2.6. ”vet inte” som svarsalternativ 

Eftersom min undersökning endast riktar in sig på inre motivation så finns det ingen anledning av 

att ha med ett ”vet inte”-alternativ som svar (Bryman. 2011. s’257). Man skulle kunna säga att 

mellanalternativet (svarsalternativ 4 i frågorna 1, 2 och 4-8) är ett alternativ utan ställningstagande. 

Eftersom det alternativet ligger i mitten av den sju-gradiga skalan. Att svara med detta alternativ är 

dock inte att betrakta som ett ”vet inte”-svar. Eftersom slutledningen vi kan dra av att det svaret är 

helt enkelt att denna variabel inte har en påverkan på respondentens motivation. Ex: Om en 

respondent svarar med alternativ 4 (mitt emellan båda ytterligheter) på frågor om som rör 

respondentens intresse av källkritik kan vi utläsa att personen inte drivs eller hålls tillbaka av sitt 

intresse för att motiveras till att källkritiskt granska. Med det sagt måste det alltså till andra 

motivationsfaktorer för att få personen att göra detta.  

Skulle en persons samlade värde av den inre motivationen vara 4 så kan vi då utgå ifrån att 

personen skulle behöva påverkas av yttre motivationsfaktorer för att motiveras till att göra något. 
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3.2.7. Pilotenkät 

Innan jag lämnade ut enkäten till eleverna på skolan så testade jag enkäten på människor jag 

träffade ute på torget som var beredda att delta. Jag insåg efter detta test att frågorna behövde 

preciseras tydligare, omformas och skalas ned. 

 

3.2.8. Etiska överväganden 

Det finns fyra forskningsetiska krav som bör följas i all forskning: (1) Informationskravet - De som 

deltar i undersökningen ska delges syftet och vad forskningsresultatet ska användas till.  (2) 

Samtyckeskravet - Alla som deltar i studien gör det uttryckligen av egen fri vilja. (3) 

Konfidentialitetskravet - Personuppgifter som behandlas i undersökningen gör det på ett sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna för att exempelvis kunna identifiera någon av de som 

deltagit i undersökningen och (4) Nyttjandekravet - De uppgifter som samlats in används endast 

inom forskning (Björkdahl Ordell. 2007. s’26-27). 

Jag bedömer att jag uppfyllt alla dessa krav. Jag har i enkätens missiv skriftligt förklarat vad syftet 

med undersökningen är samt att jag där också förklarar att deras deltagande är frivilligt, jag gjorde 

även en mer ingående förklaring muntligt då jag delade ut enkäterna. All information jag samlat in 

från enkäterna har kodats, ingen har haft tillgång till klasslistorna jag använde för att kunna se 

bortfallet och eftersom jag undersökt en hel skolas samhällsvetenskapliga program kommer inte 

skolans namn eller andra identifikationsfaktorer att finnas med i det färdiga arbetet. Särskild hänsyn 

kommer att tas till de oberoende variablerna i resultatet om jag finner att endast ett fåtal individer 

omfattas av någon kategori — exempelvis om endast en eller två elever har invandrat till Sverige. I 

ett sådant fall kommer undersökningen att bortse från detta, då det heller inte skulle bidra till något 

meningsfullt för undersökningen. Detta skriver Dimenäs (2007.s’90-91) om att det blir 

problematiskt om någon utomstående har möjligheten att med uteslutningsmetoden avgöra vem 

någon är. 
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3.3. Att läsa kodningen 

Avsnittet är tänkt att ge en helhetsbild över hur insamlad data ska transformeras för att ge ett 

resultat som går att tolka. 

3.3.1. Kodning 

I följande avsnitt ska jag förklara så noggrant som möjligt hur jag har gått tillväga för att koda mina 

resultat från enkäterna. Detta är tänkt att stärka reliabiliteten om framtida undersökningar skulle 

göras på samma område eller genom att använda samma metod.  

3.3.2. Kartlägga urvalspopulationen 

Jag ska nu kartlägga populationen som deltagit i undersökningen. I den här kartläggningen frågar 

jag efter respondentens födelseort, kön, ålder, val av programinriktning, föräldrars högsta 

utbildningsnivå och födelseort och till sist om respondenten tänkt sig att rösta i valet 2018. 

I enkäten fick eleverna ifråga om vilket kön de har ta ställning till tre alternativ (man, kvinna eller 

annat). Men eftersom endast man och kvinna har angetts i enkätsvaren utgår vi i kodningen ifrån att 

respondenterna antingen är män eller kvinnor. 

När vi avgör en persons födelseland så kodar vi det utifrån att man antingen är född i Sverige eller 

utomlands. Dessa båda variabler är så kallade dikotoma variabler (Bryman. 2011. s’320). Män har 

kodats med 0 och kvinna med 1. Någon som är född i Sverige kodas med 0 och någon som är född 

utanför Sveriges gränser kodas med 1. 

 

 

 

När vi kodar en persons föräldrars födelseland och utbildningsnivå så slår vi ihop de både 

föräldrarna (i vissa fall har detta bortsetts ifrån då någon elev endast skrivit med en förälders 

födelseland och utbildningsnivå). 

Vad gäller föräldrarnas födelseland så kodar vi 0 då båda föräldrar är födda i Sverige. 1 om minst 

en förälder är född utomlands och 2 om båda föräldrar är födda utomlands. 

Föräldrarnas utbildningsnivå kodar vi på ett liknande summativt sätt. Eleverna fick välja mellan 

grundskola, gymnasiet och högskola/universitet då de skulle avgöra sina föräldrars utibildningsnivå. 

Koderna summeras där grundskola får värdet 0, gymnasiet värdet 1 och högskola/universitet får 

värdet 3 - detta för att kunna urskilja en mer precis utbildningsnivå hos föräldrarna. Ex. Om båda 

Man/svenskfödd = 0 

Kvinna/född utomlands = 1 
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föräldrar har en eftergymnasial utbildning kodas detta med 6. Om en förälder har eftergymnasial 

och en gymnasial utbildning blir det kod 4 osv. 

 

De frågor som ger svar på huruvida personen ska rösta eller inte och vilken inriktning eleven läser 

kommer att förklaras nu. Vad gäller elevernas inställning att delta i nästa val kodas dikotomt där 0 

är kod för att personen har tänkt rösta i valet 2018 och 1 om personen inte tänker rösta.  

Elevens inriktning kodas med 0 för beteendevetenskap, 1 för media och kommunikation samt 2 för 

samhällskunskap, vilket gör dem till kategorivariabel (Bryman. 2011. s’322). Det finns dock en 

svårighet med variabeln om vilken inriktning eleverna har valt. 

 

Frågorna 1, 2 och 4-8 är s.k. intervallvariabler, mer om hur dessa kodas i stycket om Göra 

siffervärden till verklighet. Fråga 3 är en ordinalvariabel, mer om hur denna fråga kodas i Det svåra 

med att mäta hur ofta någon gör något.  

 

Grundskola = 0 

Gymnasiet = 1 

Högskola/universitet = 3 

 

Delta i valet 2018 = 0  

Ej delta i valet 2018 = 1 

 

 

Beteendevetenskap = 0 

Media & kommunikation = 1  

Samhällskunskap = 2 

Summeringar - slutgiltig kod 

2x grundskola = 0 

1x grund. 1x gymn. = 1 

2x gymn. = 2 

1x grund. 1x hög/uni = 3 

1x gymn. 1x hög/uni = 4 

2x hög/uni = 6 
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3.3.3. Analys av de kodade svaren 

I frågorna 1-8 kommer kodningen att motsvara den siffra eleverna fyllt i i enkäten. Därefter 

kommer de kodade svaren när de används i analysen, att subtraheras med 4 för att få fram 

variationerna i tabellerna (med undantag för svaren i fråga 4). Siffra 1 i koden likställs med en 

mycket negativ attityd och blir därför -3 i tabellerna i resultatet. Sifferkoden 7 kommer i resultatet 

att skrivas ut som 3, alltså en mycket positiv attityd. För att visa på hur det existerar negativa såväl 

som positiva attityder till intresse, upplevd meningsfullhet och självbestämmande. Detta blir en 

metod som på det visuella planet ska kunna ge en bättre bild av hur positiva och negativa attityder 

ser ut - mer om detta i analysmodellen. 

3.3.4. Att mäta hur ofta någon gör något 

Det är svårt att avgöra hur ofta någon gör något. När jag frågar en elev hur ofta denne eleven 

källgranskar påståenden från olika källor, då utgår jag ifrån två premisser; (1) att eleven 

källgranskar påståenden och (2) att eleven regelbundet sysslar med detta. Genom att ge eleverna en 

möjlighet att ge ”aldrig” som svarsalternativ blir vi av med första premissen. Men, vad betyder det 

att aldrig källkritiskt granska något? Beroende på hur eleven tolkar frågan så kan alternativet 

”aldrig” också förändras. Därför valde jag att använda mig av en frekvensfaktor. Genom att mäta 

den som en ordinalvariabel (Bryman. 2011. s’322). Jag resonerade som så att någon som källkritiskt 

granskar ett medium mer sällan än en gång i månaden kan betraktas att ”aldrig” källgranska. Det 

blir svårt att fånga någon form av vanemönster om aktiviteten inte sker åtminstone en gång i 

månaden. Så därför betyder ett ”aldrig” egentligen inte att personen ifråga aldrig har källgranskat 

eller aldrig sysslar med källgranskning, bara att det är så sporadiskt eller så sällan att jag inte 

likställer det med en vana. 

Jag arbetade mig framåt från att mer sällan än en gång i månaden till att källgranska dagligen. Och 

kom därför fram till en skala om 4 olika alternativ; dagligen, veckovis (1-6 gånger i veckan), 

månadsvis (1-3 gånger i månaden) och aldrig. Beräkningarna grundar sig i att om någon 

källgranskar sju gånger per vecka så är det att likställa med varje dag, eftersom varje vecka 

innehåller sju dagar. Samma princip med månadsvis, om man källgranskar fyra gånger i månaden 

så kanske det är mer nära att påstå att man källgranskar en gång i veckan istället för fyra gånger i 

månaden.  

Jag kunde valt att låta denna fråga vara öppen, men av bekvämlighetsskäl vid att redan ha 

kodningen utformad i förväg valde jag att göra frågan sluten. Annars hade jag behövt ta ställning till 

alla de möjliga svar som jag hade kunnat få. 
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4. Analysmodellen 

Som vi läst tidigare menar alltså Martin Hugo att motivation är det som får oss människor att göra 

något. Någon som då är omotiverad gör inget. Jag tänker att jag ska använda hans konstaterande 

som grunden för min analysmodell för att avgöra hur vår inre motivation påverkar oss när vi ska 

vara källkritiska.  

När vi gick igenom vad motivation var för något kunde vi läsa att Hugos definition av motivation 

delas upp i två delar. Den yttre och den inre, i vår undersökning riktar vi in oss på den inre 

motivationens betydelse, så därför bygger även vår analysmodell på den inre motivationen.  

Jag kommer att med hjälp av figurer visualisera min teori. 

Först och främst, om vi är källkritiska så är vi alltså motiverade att vara det. Vi kan då utgå från att 

vi drivs att vara källkritiska, således väger sidan för motivation över. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 1.1 

När vi fastställt att vi exempelvis källkritiskt granskar något, då återstår frågan vad det är som får 

oss att göra detta. Nämligen, beror det på inre eller yttre motivation? Inre motivation är som vi vet 

uppgjort av faktorerna; intresse, upplevd meningsfullhet och självbestämmande. Medan yttre 

motivation är; yttre kontroll, straff, belöning, tvång och stimuli.  
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fig. 1.2 

Om vi teoretiskt sett nu utgår ifrån förhållanden som inte påverkas av yttre motivationsfaktorer och 

utgår ifrån att det är den inre motivationen som får oss att källgranska. Då måste vi nu ta reda på 

vilken av de inre motivationsfaktorerna som påverkar oss, eller närmare bestämt, i vilken 

utsträckning dessa faktorer påverkar oss att källgranska, och deras inbördes relation. 

 

fig.1.2.1 fig.1.2.2 

 

Vi fortsätter att tänka på modellen som en serie av vågar. De tre inre motivationsfaktorerna är alla 

kopplade till den inre motivationens vågskål. Om vi är intresserade och upplever det som 

meningsfullt så har vi en inre motivation att källgranska. Men vi kan också uppleva det som 

meningsfullt att källgranska, vara ointresserade av det och likgiltiga vad gäller självbestämmande 

och ändå vara motiverade inifrån. Det som krävs är att vår upplevda meningsfullhet är mer 

motiverande än vårt ointresse är omotiverande.  

Vi kan vara intresserade av något såväl som ointresserade. Ett intresse menar jag talar för en positiv 

attityd medan ett ointresse talar för en negativ attityd. På samma sätt kan vi resonera om upplevd 

meningsfullhet kontra upplevd meningslöshet och självbestämmande kontra kontroll utifrån.  

De inre motivationsfaktorerna är inte statiska, de kan förändras. Inte heller är dem absolut 

dikotoma, man är inte antingen intresserad, likgiltig eller ointresserad. Man kan också vara mer 

eller mindre intresserad och mer eller mindre ointresserad. Därför har jag i min analys beslutat mig 
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för att använda en sju-gradig skala för att kunna säga något om detta förhållande inom dessa 

faktorer.  

Den sju-gradiga skalan har vi tidigare gått igenom i avsnittet om hur enkätfrågorna är utformade 

och hur de kodas. Vi ska nu istället kort förklara hur dessa siffror ska tolkas i analysen.  

I de frågor som rör olika attityderna (frågorna 1, 2, 4-8) kommer vi att värdera följande siffror 

utefter dessa värden i resultatet: 1=(-3), 2=(-2), 3=(-1), 4=0, 5=1, 6=2 och 7=3. På så sätt kan vi 

fånga variationen i alla dessa attityder. De negativa värdena är att betrakta som något som 

subtraherar från den attityden. Exempelvis: (-3) i intresse för källkritisk granskning visar på ett 

mycket stort ointresse och alltså en negativ attityd till den känslan. Motsvarande är värdet 3, vilken 

visar på en mycket positiv attityd till känslan.  

Ett positivt värde är därför att betrakta som motiverande och ett negativt värde som omotiverande. 

Vad gäller likgiltighet - värde 4 på skalan - bör det tolkas som varken omotiverande eller 

motiverande. 

4.1. Viktiga överväganden vid tolkning av resultatet 

Viss försiktighet bör tas vid tolkning av resultatet eftersom känslor som intresse och upplevd 

meningsfullhet är högst subjektivt och individuellt. Det går inte att kvantitativt fastställa att ett 

mycket positivt intresse motsvarar en mycket positiv upplevelse av meningsfullhet ifråga om inre 

motivation. Därför kan vi heller inte avgöra något kvantitativt värde för en samlad inre motivation. 

Istället ska analysen försöka komma fram till en kvalitativ slutsats vad gäller om eleverna känner 

inre motivation eller inte.  

Vi försöker dock att få fram en helhetsbild över hur dessa elever tillsammans har resonerat utifrån 

de frågor som är ställda i enkäten. Vi kan alltså inte få fram ett objektivt mått där vi med säkerhet 

kan säga att gruppen elever av motiveras av intresse eller upplevd meningsfullhet. Åtminstone kan 

vi säga att det sannolikt är på ett visst sätt, eller att deras svar tyder på att det är på ett annat sätt.  

Analysmodellen är utarbetad för att kunna mäta hur elevernas inre motivation till källkritik ser ut. 

Det är alltså inte ett anspråk på att vi endast gör saker om vi är motiverade inifrån. Kompletterande 

studier på hur elevers källkritiska vanor påverkas av yttre motivationsfaktorer skulle därför behövas 

för en mer fullständig bild.  

I fråga 8 ställs påståenden som eleven får ta ställning till. Dessa frågor ämnar ge svar på i vilken 

utsträckning eleverna håller med olika påståenden. Alltså är dessa frågor inte kopplade till inre 

motivation uttryckligen, snarare ska de ses som ställningstaganden eleverna tar då de applicerar ett 

samhällsperspektiv på källkritik och källkritisk granskning av samhällsfrågor. En negativ attityd till 

påståendena är därför inte uttryckligen ett tecken på inre omotivation.  
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5. Resultat 

I resultatet ska jag redogöra för de siffror jag fått in via enkäten och kodat, som sedan blir ett 

underlag för analysen. Jag väljer att analysera resultatet i samband med att det redogörs för att 

försöka göra materialet mer översiktligt för läsaren samt att det blir lättare att förstå analysen när 

resultatet finns att tillgå i samband med analysen. 

5.1. Vilka har deltagit 

Vid en beräkning av det totala elevantalet (74st) kunde vi se ett bortfall på totalt 13 elever. 12 av 

dessa fanns inte tillgängliga då enkäten gavs ut och inga extra försök gjordes för att dela ut enkäten 

en andra gång då bortfallet var tillräckligt litet för att bortse ifrån. En annan elev fyllde i enkäten på 

ett sådant sätt att den inte gick att använda. Av de totalt 61 respondenter som har besvarat enkäten 

har 21 uppgett att de är män och 40 kvinnor. Av dessa är 56 födda i Sverige, 4 är födda utanför 

Sveriges gränser och en är osäker på sin födelseort. 7 uppger att de inte ska rösta i valen 2018 

medan 54 uppgett att de ämnar rösta i riksdagsvalet. 27 säger att de läser med inriktning på 

samhällskunskap, 31 läser med inriktning media och kommunikation, 2 stycken läser med 

beteendevetenskaplig inriktning och en är osäker. 49 av de totalt 61 eleverna har föräldrar som båda 

är födda inom Sveriges gränser, tre har en förälder född utomlands och 9 har föräldrar som båda är 

födda utomlands. 38 elever har minst en förälder som läst på högskola varav 7 stycken uppger att 

deras båda föräldrar har läst på högskola, medan 23 uppger att ingen förälder läst vidare efter 

gymnasiet. Ingen elev har två föräldrar som endast läst på grundskolan. 

 

 

Kartläggning av urvalet  

Urval 74 

Bortfall 13 

Totala antalet respondenter 61 

  

Män 21 

Kvinnor 41 

  

Födda i Sverige 56 

Födda utanför Sverige 4 

Osäker födelseort 1 
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Ämnar rösta i valet 2018 54 

Ämnar ej rösta i valet 2018 7 

  

Läser med inriktning beteendevetenskap 2 

Läser med inriktning samhällsvetenskap 27 

Läser med inriktning media och kommunikation 31 

Osäker på val av program 1 

  

Två föräldrar födda i Sverige 49 

En förälder född i Sverige och en född utomlands 3 

Två föräldrar födda utomlands 9 

  

Båda föräldrarna har som högst läst på grundskolenivå  0 

Minst en förälder har som högst läst på gymnasienivå 23 

Båda föräldrar har som högst läst på gymnasienivå 0 

En förälder har läst på högskolenivå 31 

Båda föräldrar har läst på högskola 7 

  

 

5.2. Elevers inre motivation till undervisning i källkritik 

I kommande avsnitt ska vi redogöra för resultaten för att svara på frågeställningarna. Vi börjar med 

den första frågeställningen: I vilken grad uttrycker eleverna själva sitt intresse och sin upplevda 

meningsfullhet att lära sig källkritiskt granska information som handlar om samhällsfrågor? 

För att få klarhet i denna fråga behöver vi se till elevernas svar i enkäten som handlar om de fyra 

lärscenarion jag exemplifierade i enkäten. Vi börjar med att redogöra den aggregerade inre 

motivationen hos hela elevgruppen för samtliga lärscenario för att få fram ett aggregerat värde av 

inre motivation. 

5.2.1. Elevernas aggregerade inre motivation till exemplifierade 

undervisningsscenarion i källkritik 

I enkäten ställdes fyra frågor kopplade till undervisning i källkritik där eleverna på en sju-gradig 

skala fick ta ställning till hur de känner vad gäller inre motivationsfaktorer. Fråga 1 handlade om 

hur eleverna ställer sig till traditionell katederundervisning i källkritik, fråga 2 var inriktad på att 
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eleven skulle ta reda på stöd för att styrka en åsikt denne själv har, fråga 3 hade samma upplägg 

med skillnaden att eleven nu själv inte stod för dessa åsikter hen skulle söka stöd för. Fråga 4 

handlade om att eleven skulle skriva en egen uppsats. 

Jag ämnade att fånga såväl olika former av undervisning som olika sätt att arbeta med källkritik.  

5.2.2. Elevernas inre motivation att lära sig källkritik 

I det aggregerade resultatet kan vi se att 36% av eleverna vi undersökt har ett intresse av 

undervisning med inriktning på källkritik utifrån de exempel jag gav i enkäten. 38% är 

ointresserade av undervisning i källkritik, varav 23% var lite ointresserade, och 15% ointresserade, 

men ingen visade ett mycket stort ointresse att studera källkritik utifrån de fyra lärsituationerna.  

När det kom till hur stor utsträckning eleverna upplever meningsfullheten i att undervisas i 

källkritik kan vi konstatera att 25% upplever det som meningslöst. En majoritet av eleverna, 55%, 

upplever det som meningsfullt, varav 13% uttrycker det som mycket meningsfullt.  

När vi frågar eleverna om de skulle delta och frivilligt göra dessa uppgifter i källkritik som har 

exemplifierats i enkäten menar 74% att de inte skulle delta då de antingen är likgiltiga eller har 

uppgett att det hade krävts någon form av tvång för att de ska delta. Trenden verkar vara att de allra 

flesta skulle behöva någon yttre motivationsfaktor för att delta. Framförallt när det handlar om att 

vara källkritisk för att bygga upp argument att använda i debattsammanhang.  

Det balansmåttet säger oss är att gruppen i helhet har en summerad negativ attityd när det kommer 

till intresse och frivilligt deltagande, men detta är som vi kan se ytterst marginellt. När det kommer 

till meningsfullhet så ser vi istället ett värde av positiv attityd på +30. 

 

Aggregerad inre motivation till exemplifierad undervisning i källkritik 

 Intresse för undervisning 

i källkritik 

Upplevd meningsfullhet av 

undervisning i källkritik 

Frivilligt deltagande i 

undervisning i källkritik 

 Summa % Summa % Summa % 

−3 0 0 2 3 6 10 

−2 9 15 4 7 6 10 

−1 14 23 9 15 11 18 

0 16 26 12 20 16 26 

1 9 15 16 26 15 25 

2 11 18 10 16 5 8 

3 2 3 8 13 2 3 

Totalt 61 100 61 100 61 100 

Balans  -2  +30  -2 
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Tabell 1.3 

5.2.3. Jämförelse av elevernas inre motivation till två olika arbetssätt 

med källkritik 

Ovan har det redogjorts för de aggregerade resultaten av elevernas inre motivation att lära sig 

källkritisk granskning av samhällsfrågor. I kommande avsnitt ska resultaten redogöras var för sig 

för att skapa en mer djupgående bild av resultaten. Vi ska redogöra för hur elevernas inre 

motivation förhåller sig till inlärning av källkritik genom å ena sidan delta i föreläsningar om ämnet 

och å andra sidan uppsatsskrivande. 

5.2.4. Elevernas inre motivation till föreläsning om källkritik kontra 

källkritisk metodik vid uppsatsskrivande  

Elevernas intresse för undervisningen visar sig vara högre när de vid uppsatsskrivande källkritiskt 

ska söka, granska och tolka källor, än när de ska lyssna på en föreläsning. Vid föreläsningar anger 

23% att de känner intresse i olika utsträckning jämfört mot 49% när det kommer till 

uppsatsskrivande. Vad gäller ointresset så har 57,5% angett att de i olika utsträckning känner ett 

ointresse inför föreläsning som undervisningsform av källkritik mot 25% då det kommer till 

uppsatsskrivande. Skillnaden blir än mer tydlig med balansmåttet och då vi ser till hur många som 

finner ett mycket stort intresse till inlärning av källkritik genom dessa två undervisningsformer. Där 

finner vi att 10 elever har uppgett uppsatsskrivande som mycket intressant medan föreläsningar kan 

uppvisa att en elev tycker det är mycket intressant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Tabellerna innehåller en rad där balansmåttet redovisas. Balansmåttet visar hur stor fördelningen är mellan negativ 

och positiv attityd gentemot det som i tabellen redovisas. Spannet för balansmåttet sträcker sig från att samtliga uppgett 

en negativ attityd (-100) till att alla uppgett en positiv attityd (+100). 

Balansmåttet redovisar andelen svarspersoner som svarar positivt (mycket eller ganska högt förtroende, minus andelen 

som svarar negativt (ganska eller mycket litet) på frågan om deras förtroende för olika myndigheter. 

(https://som.gu.se/digitalAssets/1548/1548209_f--rtroende-f--r-f--rs--kringskassan-2015.30.pdf s’5) 

https://som.gu.se/digitalAssets/1548/1548209_f--rtroende-f--r-f--rs--kringskassan-2015.30.pdf
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Frekvenstabell - Intresse 

 Föreläsning Uppsatsskrivande 

 Summa % Summa % 

−3 6 10 2 3 

−2 12 19,5 4 7 

−1 17 28 9 15 

0 12 19,5 16 26 

1 10 16 11 18 

2 3 5 9 15 

3 1 2 10 16 

Totalt 61 100 61 100 

Balans  -34,5  +24 

Tabell 1.1. 

 

När det istället kommer till den upplevda meningsfullheten så finner vi inga större skillnader. En 

majoritet upplever att undervisning i källkritik är meningsfullt oavsett om det handlar om 

föreläsningar eller uppsatsskrivande vilket återspeglas i balansmåttet. 

 

Frekvenstabell - Upplevd meningsfullhet 

 Föreläsning Uppsatsskrivande 

 Summa % Summa % 

−3 4 7 1 2 

−2 1 2 3 5 

−1 11 18 8 13 

0 13 21 15 25 

1 11 18 11 18 

2 10 16 10 16 

3 11 18 13 21 

Totalt 61 100 61 100 

Balans  +25  +35  

Tabell 1.2. 
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5.2.6. Sammanfattning 

Det aggregerade resultatet kring elevernas inre motivation till undervisning i källkritik samt att de 

självmant skulle delta i sådan undervisning är marginellt negativt.  

Eleverna upplever det som mer intressant men inte särskilt mycket mer meningsfullt att delta i 

undervisning om källkritik när det kommer till uppsatsskrivande gentemot föreläsningar. 

Uppsatsskrivande verkar dock tilltala fler elever när det kommer till både intresse och upplevd 

meningsfullhet, medan föreläsning uppfattas ointressant av fler än intressant samtidigt som de flesta 

upplever även detta som meningsfullt. 

5.3. Elevernas inre motivation till att källkritiskt granska olika källor 

Vi ska nu se hur elevernas inre motivation förhåller sig till att källkritiskt granska olika källor. Vi 

frågar också eleverna hur ofta de källgranskar. 

De källor eleverna fick ta ställning till om de källgranskar är; myndigheter, media, alternativmedia 

(media som inte följer pressetiska principer eller har ansvariga utgivare men som försöker se ut och 

verka som media) och politiska partier och deras förespråkare.  

5.3.1. Elevers aggregerade intresse och upplevda meningsfullhet att 

källgranska 

För att få fram ett medelvärde har resultaten konverterats enligt vår analysmodell, värdena har 

sedan lagts ihop och därifrån har ett snitt dragits.  

Som vi kan se i tabellen så är 30,5% av eleverna intresserad av att källgranska de olika källorna vi 

exemplifierat. 39,5% har ett negativt inställt intresse, något som alltså gör att de är mindre benägna 

att källkritiskt granska. 30% uppger att de varken är intresserade eller ointresserade. Eftersom vi 

kunnat fastslå att man antingen är motiverad eller omotiverad så faller denna sista kategori utanför 

ramen för intresse. De är därför inte intresserade att källkritiskt granska och kommer då behöva 

yttre motivation om de ska göra detta. 

 

När vi beaktar hur eleverna upplever källkritisk granskning som meningsfullt så ser vi att ingen är 

mycket negativt attityd. Allt som allt har 26% en negativ attityd till meningsfullheten och 61% är 

positivt inställda till den källkritiska granskningens meningsfullhet.  

Merparten av eleverna anger en negativ attityd vad gäller intresse för att källgranska och en stor 

majoritet anger en positivt upplevd meningsfullhet av att källgranska. 
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Ovan har vi redogjort för elevernas inre motivation till att källkritiskt granska de exemplifierade 

källorna. Nu ska vi redogöra för hur ofta eleverna angett att de själva är källkritiska i sin vardag. 

23% av de tillfrågade eleverna har angett att de aldrig är källkritiska i sin vardag. 51% har angett att 

de är källkritiska mellan 1-3 gånger i månaden alltså en majoritet. 21% menar att de är källkritiska 

varje vecka mellan 1-6 gånger och 5% menar att de är källkritiska dagligen. 

Allt som allt kan vi alltså fastställa att snittet för hur ofta eleverna källkritiskt granskar myndigheter, 

media, alternativmedia och politiska partier och dess förespråkare är att de allra flesta (77% av de 

tillfrågade) regelbundet källgranskar. De allra flesta har en vana att källkritiskt granska olika källor 

varje månad och 26% källgranskar varje vecka. Endast nio av eleverna har uppgett att de aldrig 

källgranskar någon av källorna vilket är ca 16%. 

 

 

 

Frekvenstabell - att källkritiskt granska  

 Intresse Upplevd meningsfullhet Hur ofta eleverna källkritiskt 

granskar 

 Antal % Antal %  Antal % 

−3 1 1,5 0 0 Aldrig 14 23 

−2 12 20 6 10 Månadsvis 31 51 

−1 11 18 10 16 Veckovis 13 21 

0 18 30 8 13 Dagligen 3 5 

1 10 16 15 25 Totalt 61 100 

2 8 13 14 23 

3 1 1,5 8 13 

Totalt 61 100 61 100 

Balans  -9  +35 

Tabell 2. 

5.3.2. Inre motivation att källgranska 

Vi ska i detta avsnitt se specifikt på hur elevernas inre motivation förhåller sig till att källgranska de 

olika källorna vi exemplifierat i enkäten. Vi börjar med att se på hur de förhåller sig till att granska 

myndigheter, för att sedan redogöra för och jämföra resultaten vi funnit mellan medier och 

alternativa medier. Slutligen ska vi redogöra för elevernas inre motivation att källgranska politiska 

partier och dess förespråkare. 
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5.3.3. Redogörelse för elevernas inre motivation att källgranska 

myndigheter 

Vi börjar med att redogöra för elevernas intresse och upplevda meningsfullhet att källkritiskt 

granska myndigheter för att sedan redogöra för hur ofta eleverna källkritiskt granskar myndigheter. 

En majoritet av eleverna, 62% är ointresserade av att källgranska myndigheter. 

38,5% av eleverna upplever det som meningsfullt att källgranska myndigheter och 47% menar att 

de upplever det som meningslöst.  

Balansmåttet visar oss att intresset för att källgranska myndigheter ligger på -42. Även den 

upplevda meningsfullheten ligger negativt i balansmåttet på -8,5. 

 

Det är inte många som källkritiskt granskar våra myndigheter. 46% har inte som vana att källkritiskt 

granska våra myndigheter. 52% av eleverna har för vana att källgranska myndigheters uttalanden 

åtminstone månadsvis och 13% gör det varje vecka. Ingen av eleverna granskar våra myndigheter 

dagligen.  

 

Att så stor andel upplever det i olika grad meningslöst att källgranska myndigheter kan tänkas bero 

på det relativt höga förtroendet allmänheten har för myndigheter i Sverige. Det kan vara så att 

känslan är att det är meningslöst att källgranska myndigheter då det generellt stora förtroendet för 

myndigheter kan ge en motivering om att myndigheter inte talar osanning, vilket gör det överflödigt 

att vara källkritisk gentemot myndigheter. 

 

Det kan uppstå en osäkerhet i denna enkätfråga. Frågor som uppstår är om elever är medvetna om 

vad i deras vardag som är myndigheter och vad som inte är. Det kan vara en fråga om att de inte är 

medvetna om hur ofta de stöter på påståenden från myndigheter som de förhåller sig kritiska till. 

Det kan också vara så att myndigheter inte främst riktar sin verksamhet mot gymnasieelever - 

förutom skolan och huruvida den är att räkna som myndighet eller endast som institution är ett 

annat problem. Dessa faktorer kan påverka utfallet av resultatet vi har fått in, så därför bör vi tolka 

resultaten med viss försiktighet.  

Skolan som myndighet har svenskar ett lika högt förtroenden gentemot som snittet för OECD-

länders förtroende för sina utbildningssystem. En annan myndighet som gymnasieelever kan tänkas 

ha haft kontakt med är vården, och svenskars förtroende för vården är högre i Sverige än OECD-

snittet (Statskontoret. 2014. s’101-102).  

En annan förklaring kan vara det att vi svenskar hyser i relation till andra länder ett mycket högt 

förtroende för våra myndigheter (Statskontoret. 2014. s’113, 115). Vi skulle alltså behöva 
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undersöka saken närmare för att kunna ge några klara besked om varför eleverna kan anses vara 

tämligen omotiverade att källkritiskt granska myndigheter på eget bevåg. Om det finns ett stort 

förtroende för kan benägenheten att källkritiskt granska tänkas minska. 

Frekvenstabell – att källkritiskt granska myndigheter 

 Intresse Upplevd meningsfullhet Hur ofta källkritiskt granskar du 

myndigheter? 

 Antal % Antal %  Antal % 

−3 4 7 1 2 Aldrig 28 46 

−2 18 30 12 20 Månadsvis 24 39 

−1 15 25 15 25 Veckovis 9 13 

0 12 20 9 14,5 Dagligen 0 0 

1 5 8 7 11 Totalt 61 100 

2 4 7 8 13 

3 3 5 9 14,5 

Totalt 61 100 61 100 

Balans  -42  -8,5 

Tabell 3. 

 

5.3.4. Redogörelse för och jämförelse av elevernas inre motivation att 

källgranska medier och alternativa medier 

Eftersom media sägs vara den tredje statsmakten, för att de granskar makthavarna, så sitter de på en 

mycket omfattande makt att påverka opinionen. Men vem källgranskar media? När vi frågade våra 

elever hur ofta de källgranskar media svarar 89% att de regelbundet källgranskar mediers 

påståenden. 10% källgranskar aldrig påståenden från media. Vi fick i denna frågan ett bortfall på 

två elever. 

 

Det är alltså väldigt många av eleverna som regelbundet källgranskar medier. Enligt en 

undersökning från SOM-institutet om förtroende för medier svarar kategorin 16-29 åringar att 75% 

av dem har ganska eller mycket stort förtroende för innehållet i radio och TV-kanaler (SOM. 2015. 

s’16). I samma ålderskategori så konsumerar nästan var fjärde nyheter från Aftonbladet på nätet. 

7% tog del av Expressen dagligen, så också för Dagens Nyheter (SOM. 2015. s’7). Det är därför 

inte osannolikt att en stor del av eleverna i en eller annan form tar del av nyhetsförmedling via 

nätet. Varför det inte är förvånande att så många av eleverna så ofta källgranskar media.  
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Frekvenstabell – att källkritiskt granska media 

 Intresse Upplevd meningsfullhet  Hur ofta källkritiskt 

granskar du media? 

 Antal % Antal %  Antal % 

−3 3 5 0 0 Dagligen 6 10 

−2 8 13 6 10 Veckovis 15 25 

−1 13 21 13 21 Månadsvis 26 44 

0 18 30 9 14,5 Aldrig 12 20 

1 6 10 9 14,5 Totalt 59 99 

2 9 15 12 20 

3 4 6 12 20 

Totalt 61 100 61 100 

Balans  -8  +23,5 

Tabell 4. 

 

Värt att nämna är också elevernas inre motivation att källgranska medier. 54,5% anser det 

meningsfullt och 31% är intresserade. Återigen verkar det vara så att eleverna uppfattar det som 

meningsfullt att källkritiskt granska, men är inte intresserade i lika stor utsträckning. 

Jämför vi dessa resultat med elevernas inre motivation för att källgranska alternativa medier finner 

vi att 48% är ointresserade av att källgranska alternativa medier, nästan hälften är alltså negativt 

inställda. Men 51% menar ändå att det är meningsfullt att källgranska alternativa medier. Även här 

måste vi beakta förtroendet eleverna har gentemot alternativa medier, men jag har här inga siffror 

att tillgå utan kan endast spekulera. Det är troligt att ett mycket lågt förtroende skulle kunna leda till 

ett utbrett ointresse att källkritiskt granska alternativa medier, attityden kan helt enkelt vara att 

alternativa medier talar osanning, därför finns det heller inget intresse av att undersöka saken 

närmare. Samtidigt som det finns en större uppfattad meningsfullhet att göra det. 

 

Av de totalt 60 elever som besvarade frågan menar 27% av eleverna att de aldrig källkritiskt 

granskar alternativa medier, men 73% gör det månadsvis. Av dessa uppger 20% att de källgranskar 

alternativa medier varje vecka och 8% av eleverna gör det dagligen. Det är långt många fler som 

uppger att de granskar alternativmedia än vad det är som upplever det som meningsfullt. 

I jämförelsen mellan media och alternativmedia kan vi därför säga att något fler källgranskar media 

än alternativmedia, men i elevgruppen anser nästan lika många att det är meningsfullt. Skillnaden 



 

37 

 

finner vi i intresset. Fler är likgiltiga när det kommer till intresse att källgranska media än 

alternativmedia. 

Frekvenstabell - Att källkritiskt granska alternativa medier 

 Intresse Upplevd meningsfullhet  Hur ofta källkritiskt 

granskar du alternativa 

medier? 

 Antal % Antal %  Antal % 

−3 2 3 1 2 Dagligen 5 8 

−2 12 20 9 15 Veckovis 12 20 

−1 15 25 11 18 Månadsvis 27 45 

0 11 18 8 13 Aldrig 16 27 

1 10 16 8 13 Totalt 60 100 

2 6 10 13 21 

3 5 8 11 18 

Tot 61 100 61 100 

Balans  -14  +17 

Tabell 5. 

5.3.5. Redogörelse för elevernas inre motivation att källgranska 

politiska partier och deras förespråkare 

Jag måste börja med att varna för den här frågans bristfällighet då användningen av ordet 

”förespråkare” kan tolkas som att det handlar om förespråkare för alla politiska partier, vilket inte 

var tanken, utan det var menat som ”förespråkare för det egna partiet, eller en representant för 

partiet”. Vilket då kan misstolkas så som frågan är ställd skulle det lika gärna kunna handla om en 

person som röstar på partiet och därför förespråkar det. 

Politiska partier och människorna som driver dem - politiker - granskas av media så att folket ska 

kunna ta del av det centrala på den politiska arenan, förändringar som kan påverka stödet partierna 

får i nästa val. Men i och med sociala medier har nu politikerna en direkt koppling till väljarna, 

därför är det viktigt att medborgarna också kan källgranska vad partierna påstår, men också att 

medborgarna faktiskt gör det. 

Eleverna vi har undersökt som nu efter terminens slut ska ta del av samhället och vara aktiva 

samhällsmedborgare uppger i vår undersökning att 36% aldrig källgranskar politiska partier. Men å 

andra sidan har vi 63% som gör detta regelbundet, varav 3% av eleverna uppger att de gör detta 

dagligen och 16% gör det varje vecka. 
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Frekvenstabell. Hur ofta källgranskar 

elever politiska partier och deras 

förespråkare 

 Antal % 

Aldrig 22 36 

Månadsvis 27 44 

Veckovis 10 16 

Dagligen 2 3 

Tot 61 100 

 

 

Tabell. 

26% menar att de uppfattar det som meningslöst att källkritiskt granska politiska partier och dess 

förespråkare. Det är 49% som uppfattar det som ointressant. En lika stor andel är likgiltiga när det 

kommer till både intresse och upplevd meningsfullhet, 13% i båda fallen. 

 

Frekvenstabell - att källkritiskt granska politiska partier och dess förespråkare 

 Intresse Upplevd meningsfullhet   

 Antal % Antal %  Antal % 

−3 10 16 3 5 Aldrig 22 36 

−2 14 23 7 11 Månadsvis 27 44 

−1 6 10 6 10 Veckovis 10 16 

0 8 13 8 13 Dagligen 2 3 

1 11 18 6 10 Tot 61 100 

2 6 10 14 23 

3 6 10 17 28 

Totalt 61 100 61 100 

Balans  -11  +35 

 

Tabell. 6. 
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Med andra ord källkritiskt granskar något fler elever politiska partier än de som finner det 

meningsfullt. Troligen beror elevernas granskning av de politiska partierna på andra orsaker än 

deras intresse och hur meningsfullt de upplever det. 

5.3.6. Sammanfattning 

En större andel av elevgruppen har ett ointresse att källgranska än den andel som har ett intresse 

men fler anser att det är meningsfullt med källkritisk granskning än de som anser att det är 

meningslöst.  

Elevgruppens upplevda meningsfullhet att källgranska myndigheter är högre än deras intresse att 

göra det. Intressant nog gäller även detta för de andra kategorierna. Elevgruppens samlade intresse 

är inte högre för att källgranska något av de exempel jag givit utan det är varje enskilt fall så att 

gruppen tycker att det är mer meningsfullt än intressant att källgranska.  

5.4. Samhällsperspektivet 

I detta avsnitt ska vi sammanfatta hur den här elevgruppen ser på källkritik utifrån ett 

samhällsperspektiv. Frågan som ska besvaras är: Anser elever att det är meningsfullt för det svenska 

samhället att dess medborgare källkritiskt kan söka, granska och tolka information i samhällsfrågor? 

De har svarat på frågor som ska ge svar på om eleverna uppfattar det som att fler i samhället 

behöver bli bättre på källkritik, om de anser att skolans uppdrag att utbilda framtida 

samhällsmedborgare i källkritik som viktigt, om det i alla samhällsfrågor är viktigt att vara 

källkritisk samt om det är individens ansvar att vara källkritisk.  

Först ska det redogöras för elevgruppens syn på källkritikens plats i samhällsfrågor och i vilken 

utsträckning de anser att svenska samhällsmedborgare behöver förbättra sina källkritiska förmågor. 

Resultatet visar att 51% av eleverna anser att samhällets medborgare behöver bli bättre på källkritik, 

25% håller med i detta påstående i mycket hög utsträckning. Det finns alltså en stor del av eleverna 

som anser att samhällets medborgare behöver bli bättre på källkritik. Detta implicerar att det finns 

en önskan hos elevgruppen att samhällets medborgare behöver bli bättre på källkritik. Frågan vi då 

kan ställa oss är huruvida det påverkar den egna inre motivationen till att lära sig källkritik. 

62% av eleverna håller med om att det är viktigt att vara källkritisk i alla samhällsfrågor, 26% håller 

med detta påstående i mycket hög utsträckning och 23% är varken emot eller för påståendet. 

Källkritikens betydelse i samhällsfrågor är det få av eleverna som ifrågasätter, 15%, vilket kan tyda 

på att det är många som uppfattar det som väsentligt i samhällsfrågor att vara källkritisk. 

Elevgruppen uppfattar det alltså i det stora hela som att källkritik är väsentligt när det kommer till 

samhällsfrågor och det finns således en samlad inre motivation att vara källkritisk i alla 

samhällsfrågor. De som inte håller med påståendet är inte att tolka som att de motsätter sig 
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källkritik i samhällsfrågor, snarare att de inte anser det vara meningsfullt att vara källkritisk i 

varenda samhällsfråga.  

Nu ska vi rikta fokus över på ansvaret över samhällsmedborgarnas källkritik och deras förmåga att 

lära sig vara källkritiska. 

I enkäten svarar 64% av eleverna att de håller med påståendet om att skolans uppdrag att utbilda 

framtida samhällsmedborgare i källkritik är viktigt, det här håller 23% med om i mycket hög 

utsträckning. En majoritet av eleverna indikerar även här att det ur ett samhällsperspektiv är viktigt 

att samhällsmedborgare lär sig källkritisk granskning i skolan, eller åtminstone att detta uppdraget 

är ett viktigt skoluppdrag. Vi kan då med vår analysmodell utgå ifrån att det skulle finnas en 

utbredd inre motivation hos elevgruppen när det kommer till skolans undervisning i källkritik. Vi 

bör därigenom kunna påstå att detta skulle kunna ligga jämte elevgruppens inre motivation att 

själva undervisas i källkritik. 

När vi ställer frågan om det individuella ansvaret att vara källkritisk svarar 43% av eleverna vi 

frågat att det främst är individens ansvar att vara källkritisk, 36% håller varken med eller är emot 

detta påståendet. Närmare var femte anser att det inte är individens ansvar, 21%, och ingen 

motsätter sig påståendet i hög utsträckning. Vi har här lite blandade siffror och kan inte riktigt säga 

någonting om hela elevgruppens tankar kring hos vem ansvaret ligger. Vi kan däremot avgöra att 

43% av eleverna torde ha en egen drivkraft som drivs av upplevd meningsfullhet när det kommer 

till att själva ta ansvar för att vara källkritiska och en andel på 21% som inte har detta. Men den 

mellanliggande gruppen som varken är för eller emot påståendet, som utgör 36% av elevgruppen, är 

svårtolkad. De är inte emot påståendet att det är individens ansvar, men de är heller inte för 

påståendet att det skulle vara individens ansvar, så vems är då ansvaret? Eller ännu viktigare, vad 

driver denna grupp elever att själva vara källkritiska om de inte anser att de hyser ett individuellt 

ansvar att vara det? 
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Frekvenstabell – källkritik utifrån elevernas samhällsperspektiv 

 Samhällsmedborgarna 

behöver bli bättre på 

källkritik 

Skolans uppdrag 

att utbilda i 

källkritik är 

viktigt 

Det är viktigt att vara 

källkritisk i alla 

samhällsfrågor 

Det är individens 

ansvar att vara 

källkritisk 

 Antal % Antal % Antal % Antal % 

−3 0 0 0 0 0 0 0 0 

−2 3 5 5 8 3 5 6 10 

−1 10 16 11 18 6 10 7 11 

0 17 28 6 10 14 23 22 36 

1 7 11 13 21 9 15 12 20 

2 9 15 12 20 13 21 9 15 

3 15 25 14 23 16 26 5 8 

Totalt 61 100 61 100 61 100 61 100 

Balans  +31  +38  +47  +23 

Tabell 7. 

 

6. Diskussion 

Jag ska i detta kapitel diskutera resultaten ur min undersökning samt mitt arbete i sin helhet. 

6.1. Slutsatser 

6.1.1. Inre motivation att lära sig källkritik 

I resultatet om eleverna aggregerade inre motivation att lära sig källkritik framkommer det att så 

stor del som 74% inte deltar frivilligt i sådan undervisning. Vilket då kräver en yttre 

motivationsfaktor - kontroll eller tvång - för att få eleverna att delta på sådan undervisning. Detta 

gör mig orolig för framtiden. Om individer i så stor utsträckning inte är villiga att frivilligt lära sig 

källkritisk granskning så kan demokratin få stora problem. Det kan betyda att efter eleverna lämnat 

skolan och de yttre motivationsfaktorerna som kontroll och tvång försvinner så kommer dessa 

individer inte att fortsätta fundera på källkritik eller försöka lära sig nya metoder att handskas med 

nya källkritiska dilemman. Jag finner det troligt att de vuxna som är omotiverade att lära sig 

källkritik kommer att falla efter och stagnera sitt tänkande i dessa frågor. Vilket i sig kommer skapa 

demokratiska problem om en stor grupp väljare inte har verktygen som behövs för att inte falla 

offer för populism, lögner från politiker och även näringslivet. Effekter av detta kan bli väldigt 

många och få stora konsekvenser för demokratin och folkhälsan. 
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Men är detta något nytt fenomen eller är vuxna i dag också dem dåliga på att ta in ny kunskap vad 

gäller källkritisk granskning och ett källkritiskt förhållningssätt? 

 

När det kommer till undervisningsformerna kring källkritik ser vi en skillnad när det kommer till 

intresse där eleverna är mer intresserade av att arbeta med källkritik vid uppsatsskrivande än vid att 

delta vid föreläsningar. Någon nämnvärd skillnad när vi frågar hur meningsfullt eleverna upplever 

dessa olika undervisningsformer finns inte.  

 

6.1.2. Inre motivation att källgranska 

Vad gäller den inre motivationen att källgranska verkar det som att en relativt stor andel av eleverna 

källkritiskt granskar regelbundet. 23% av eleverna har uppgett att de aldrig källkritiskt granskar – 

eller mer sällan än 1 gång i månaden åtminstone. Som samhällslärare med ett särintresse för 

källkritik, något som jag själv anser vara mycket viktigt för demokratin Sverige så hade jag 

naturligtvis velat se att varenda elev hade varit motiverad till att vara källkritisk i sin vardag. Jag 

inser dock hur orimligt detta är på en samhällsnivå. Men det är något jag kan försöka uppmuntra 

mina elever till.  

 

Det jag tar upp vad gäller elevernas inre motivation att källkritiskt granska myndigheter är 

komplext. Å ena sidan saknar jag underlag för elevgruppen jag undersökte som behandlar deras 

förtroende gentemot myndigheter, å andra sidan så har jag ett mer omfattande underlag för svenskar 

i allmänhet. Jag inser nu att det hade varit behövligt med kompletterande intervjuer av några elever 

i undersökningen för att få åtminstone en förklaring till varför de inte känner sig motiverade att vara 

källkritiska gentemot myndigheter. Detta problem uppstår även då jag redogör för underlaget kring 

elevernas inre motivation att källkritiskt granska alternativa medier men där drar jag en annan 

slutsats. I de alternativa mediernas fall utgår jag från att förtroendet är såpass lågt att eleverna inte 

tar något de påstår för sanning och därför avfärdar dessa medium direkt. Vilket då skulle göra en 

källkritisk granskning onödig för individen. Men på ett plan kan man ändå säga att eleverna är 

källkritiska gentemot dessa medium eftersom de värderar innehållet. Återigen ska det belysas att jag 

inte stöder mitt antagande på något annat än mina egna tankar. Det kan faktiskt vara så att eleverna 

upplever de alternativa medierna som mindre tendentiösa än traditionell media. Vilket gör att jag 

återkommer till det jag redan konstaterat; det hade varit bra med kompletterande intervjuer. 

 

Något jag ofta återkommer till i min undersökningen är vikten av källkritik för demokratins 

överlevnad. Därför är resultatet kring elevernas inre motivation att källkritiskt granska politiska 
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partier och dess förespråkare viktigt. Det siffrorna visar är att även om en minoritet är intresserade 

av att granska politiska partier och dess förespråkare så uppger ändå hälften att det är meningsfullt. 

Vidare kan vi också se att mer än 60% av eleverna åtminstone granskar politiska partier och dess 

förespråkare månadsvis. Andelen krymper när vi övergår till daglig källkritisk granskning i detta 

fall, men siffrorna kan ändå tolkas med någon form av optimism. Åtminstone om man likt jag 

värdesätter källkritikens relevans när det kommer till politiska partier och politiker.  

 

6.1.3. Samhällsperspektivet 

När vi kommer till den sista delen av resultatet där eleverna fått ge uttryck för källkritik på 

samhällsnivå blir resultaten intressanta. Eleverna vittnar om att människor i allmänhet behöver bli 

bättre på källkritik. Detta kan vara en reaktion på vad de själva stöter på när de är ute på sociala 

medier. Det kan också vara en reaktion på det jag redogjorde för i min inledning att populism brett 

ut sig i Europa, så även i Sverige och eleverna kan tänkas ha märkt av detta. Varför de svarar som 

de gjort. 

De är tämligen enade om att skolans undervisning i källkritik är viktig, även om det inte är alla som 

menar detta så är elevgruppen tämligen homogen här. 

Det som blir intressant är när de ska ta ställning till om det är individens ansvar att vara källkritisk. 

Där ger elevgruppen ett relativt splittrat resultat. Det finns absolut de som anser att det är individens 

ansvar men det är samtidigt många som inte tar ställning i frågan genom sitt neutrala svar. Men då 

uppstår genast en annan fråga, vems är ansvaret att vara källkritisk om inte individen? Vilket även 

gör sig gällande om vi ser till de som inte håller med påståendet att det är individens ansvar. Vem 

bär då ansvaret? Ska det finnas någon organisation eller myndighet som källkritiskt granskar 

påståenden åt individen? Det är inte helt otänkbart och existerar redan i viss utsträckning i USA där 

en organisation som heter Politifact källkritiskt granskar politikers påståenden. Viralgranskaren är 

en sida driven av tidningen Metro som granskar påståenden i Sverige - dock inte enbart från 

politiker utan de granskar sådana påståenden som sprids i stor utsträckning på sociala medier. Inför 

valet har även flera medier som SVT, SvD, DN och KIT gått ihop och skapat en egen sida som ska 

källkritiskt granska politiska påståenden inför valet 2018. Dock tvingar de oss att ta ställning till om 

medborgaren ska ha kunskap och ändå viga tid åt att tänka källkritiskt om det finns företag och 

organisationer som sköter detta åt oss. Vad riskerar vi om allmänheten inte har ens de mest 

grundläggande kunskaperna i källkritik? Finns det en risk att även företag och organisationer som 

ska källgranska politiker och påståenden i samhällsfrågor blir korrupta, uppköpta eller tendentiösa? 

Personligen anser jag att det är en verklig risk. 
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6.2. Resultatets betydelse för yrkesutövningen 

De slutsatser jag kan dra av resultatet – om jag skulle låta det tala för elever i allmänhet – är att det 

vid undervisning om källkritisk faktakunskap som ofta tas upp via genomgångar kommer att krävas 

stor yttre motivation. Detta kan innebära att man som lärare ställer höga krav på eleverna att 

prestera vid examinationstillfällen.  

Eftersom det finns en del elever som uppgett att de aldrig källkritiskt granskar kan det finnas 

anledning att fortsätta betona betydelsen av källkritisk granskning. Detta bör ses som ett pågående 

arbete som på ett eller annat sätt ska komma in i all undervisning på något sätt. Det är dock svårt att 

säga vad som kan ha genomslagskraft. Men som princip kan det vara bra att alltid försöka 

förespråka vikten av källkritisk granskning.  

I undervisningen kan vi arbeta mer med att få eleverna att reflektera vem som bär det yttersta 

ansvaret att vara källkritiskt, om det är individens ansvar eller om ansvaret ska ligga på någon 

annan. I så fall bör man fråga vem ansvaret ska ligga på om inte individen men även varför 

individen inte själv ska inneha ansvaret.  

 

Med tanke på att det i denna undersökning först och främst har undersökts hur elevers vanor att 

källkritiskt granska olika källor och lära sig om källkritik utifrån ett perspektiv om inre motivation 

kan det inte sägas något gällande den forskning som inte berört just inre motivation. Vi kan därför 

inte utgå ifrån Didaus teorier om att det är utmaningen som styr - eftersom detta till viss del inte 

gick att inkorporera i en undersökning om hur ofta elever källgranskar under sin fritid. Vad gäller 

kopplingen till den tidigare forskningen om inre motivation kan jag inte med någon träffsäkerhet 

utgå ifrån att den inre motivationen skulle ha något större genomslag på elevernas vanor att på 

fritiden källkritiskt granska.  

Vad som däremot är tydligt är att just källkritik fortsätter att vara ett angeläget tema för att 

undersökas med tanke på dess demokratiska värde. Enkätundersökningen kan behövas spetsas till 

och kompletteras med ytterligare teorier om vad som driver människor att göra något. Det skulle 

också vara nyttigt med studier över tid för att se på hur elevgrupper utvecklar sina källkritiska vanor 

och sin förståelse för källkritik. Om inte för att se hur skolan har någon positiv effekt så åtminstone 

för att kunna urskilja vad som får individen i samhället att bli mer källkritisk. 

Kan det därför vara av värde att se till andra möjliga anledningar för att påverka elevers individuella 

vanor? Som att rutinmässigt använda källkritik som verktyg i undervisningen på ett mer explicit 

sätt? Kan elevernas upplevelse av undervisning i källkritik påverka deras benägenhet att vara 

källkritiska på fritiden? Kan deras förmåga att vara källkritiska påverka deras vanor att faktiskt vara 
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det - elever med djupare förståelse och bättre förmåga kan vara mer källkritiska på sin fritid än 

elever med sämre kunskap och sämre förmåga?  

 

6.3. Slutsatser kring frågeställningarna 

Vi ska nu återgå till hur den här undersökningen förhåller sig till syftet och frågeställningarna. 

Syftet var att kartlägga elevgruppens inre motivation i förhållande till inlärning av källkritik, 

källkritisk granskning samt i vilken utsträckning de finner att källkritik är meningsfullt i samhället. 

Vilket delades upp i frågeställningarna. Vi börjar med att redogöra för den första frågeställningen. 

Den första frågeställningen var: ” I vilken grad uttrycker eleverna själva sitt intresse och sin 

upplevda meningsfullhet att lära sig källkritiskt granska information som handlar om 

samhällsfrågor?” Där kan jag med resultatet fastslå att en majoritet av eleverna behöver drivas av 

yttre motivationsfaktorer för att delta i undervisning i källkritik. Eftersom 64% av eleverna uppger 

inte att de skulle delta frivilligt i undervisning i källkritik. Dock finner vi en nyans i resultatet, 

nämligen att elevernas inre motivation är högre när undervisningen i källkritik sker genom eget 

uppsatsskrivande än vid föreläsningar. Skillnaderna är stora när det kommer till intresse vid 

föreläsning om källkritik (23%) mot att vara källkritisk då man skriver en egen uppsats (49%) vilket 

är mer än ett dubbelt så stort intresse. Men skillnaderna är marginella när det kommer till upplevd 

meningsfullhet. 52% upplevd meningsfullhet vid föreläsning om källkritik mot 55% vid eget 

uppsatsskrivande. 

 

Andra frågeställningen är uppdelad i två frågor. Först, I vilken grad uttrycker eleverna själva sitt 

intresse och sin upplevda meningsfullhet att källkritiskt granska information? Den andra frågan 

handlar om att ta reda på elevernas vanor då de inte påverkas av yttre motivationsfaktorer. Genom 

att ställa frågan: Hur ofta källgranskar eleverna i vardagen? 

Vi börjar med den första delfrågan. Vad gäller i vilken utsträckning eleverna har angett sitt intresse 

har 30% angett att de är intresserade av att källgranska de källor jag har använt. Det är att betrakta 

som ett relativt låg nivå av intresse med tanke på att källorna innefattar källor med tydlig tendens.  

Vad gäller deras upplevda meningsfullhet ser det något ljusare ut. 61% av eleverna uppger att de 

upplever det som meningsfullt med källkritisk granskning. Vi kan här avgöra en tydlig skillnad. 

Långt större andel av eleverna upplever det som meningsfullt att vara källkritisk än vad som anser 

det vara intressant.  

Om vi ställer detta mot elevernas vanor att källgranska kan vi se att de allra flesta (77%) i någon 

utsträckning källkritiskt granskar olika källor som vana - vilket som mest är dagligen och som minst 

en gång i månaden. Här är det viktigt att poängtera att det inte innebär att 23% aldrig källgranskar. 
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Dels därför att det aggregerade resultatet är ett snitt av summan. Det kan alltså vara så att vissa 

individer endast granskar en av källorna men inte de andra vilket då kan göra att denne räknas in i 

den gruppen som aldrig källgranskar. Endast nio (16%) av eleverna har uppgett att de aldrig 

källgranskar någon av källorna. När vi tar med allt detta i beräkningarna så verkar det som om 

elevernas motivation att källgranska styrs av meningsfullheten och alltså inte intresset.  

 

Den tredje frågan handlar om hur eleverna ser på källkritik utifrån ett samhällsperspektiv. ”Anser 

elever att det är meningsfullt för det svenska samhället att dess medborgare källkritiskt kan söka, 

granska och tolka information i samhällsfrågor, och i vilken utsträckning spelar ansvaret för detta 

en roll?” I resultatet kan vi läsa att varannan elev har en önskan att Sveriges medborgare behöver bli 

bättre på källkritik och att skolans uppdrag att bilda människor i källkritik är viktigt. Detta är kanske 

den mest betydande delen av resultatet. Det kan säga oss att trots elevernas ointresse gentemot 

undervisning i källkritik så vill de ändå att allmänheten ska bli bättre på källkritik samtidigt som de 

anser att detta uppdrag som skolan har är viktigt.  

 

6.4. Styrkor med undersökningen 

Något som blir uppenbart om man ser till resultaten i denna undersökning är som alltid att elever 

inte är homogena grupper av människor. Vad gäller besvarandet av frågeställningarna kan vi 

konstatera att det är långt mer komplicerat att besvara de med antingen ett ja eller nej-svar. Men 

eftersom det i enkäten inte enbart frågas efter elevernas inre motivation utan och deras vanor kan vi 

få en bild av hur det förhåller sig mellan deras inre motivation till att källgranska och deras vanor 

att källgranska. Vi kan därigenom konstatera följande; en stor andel ur elevgruppen källgranskar 

olika medium olika ofta och somliga aldrig källkritiskt granskar vissa medium. 

6.5. Svagheter eller tillkortakommanden med resultatet 

Vi har i resultatet tagit reda på i hur stor utsträckning vår undersökta elevgrupp förhåller sig till 

källkritik utifrån sin inre motivation. Vad resultatet dock inte kan svara på är hur detta kommer sig. 

Vi har ingen data att tillgå som säger något om elevernas resonemang. Vi kan avgöra att de till 

synes har en låg upplevd meningsfullhet av att granska myndigheter, men varför detta är så vet vi 

inget om utan kan endast spekulera i. Detta hade varit ett område som hade behövt mer 

undersökning. Något i stil med att man gör ett slumpmässigt urval av populationen som svarat för 

att göra intervjuer kring frågorna för att få fram mer utvecklade resonemang.  

Det går heller inte att säga vad som påverkar elevernas vanor att källgranska, lite, om ens något, 

tyder på att det är den generella inre motivationen som är avgörande för hur ofta elever källkritiskt 
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granskar de källor som exemplifierats. Även det här hade varit bra att undersöka närmare. Vilket 

kunde kompletterats med en undersökning över flera år där man följer samma elever och deras 

utveckling genom skolåren in i vuxen ålder för att försöka röna ut vad i undervisningen som kan 

påverka dem att bli mer källkritiska. Vilket sen kan användas då man utformar undervisning i 

källkritik.  
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