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Abstract 

This essay aims to study students’ consumption of news, their criticism towards sources and 

knowledge of facts about big news events. Surveys about the terror attacks in Brussels in 

March 2016 were handed out in order to collect data. The goal was to create a comprehensive 

picture of youths between the age of 16-20. The background of this topic is that all students in 

upper secondary school today have access to all news in the world, which has increased the 

need for knowledge on which sources to trust. Even though they have this unlimited access to 

news and information, studies showed that the younger generation has the lowest 

consumption of news and is the largest age group that do not consume news at all. This 

affects the teachers who meet and educate them; particularly the teachers in social studies 

where teachers often include studying the news in the classroom and the curriculum says to 

grade the students’ ability to criticize sources. 109 upper secondary school students from two 

schools participated in the survey. The results showed that about 60-80% reflect critically on 

news sources and they received information mainly from online newspapers and articles on 

social media. The results from the questions on the Brussel incidents generated two 

conclusions; the results showed that the knowledge varied depending on the type of 

knowledge asked for. Furthermore, as a group, 47% of the questions were correct answered. 

These results also confirm that society needs to teach the youngest generation the importance 

of reading, listening and watching the news in order to prevent political gaps in the future.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att studera gymnasieelevers konsumtion av nyheter, deras källkritik 

och kunskap om fakta om stora nyhetshändelser. Enkätundersökningar om terrorattackerna i 

Bryssel i mars 2016 genomfördes för att samla in data med målet att skapa en helhetsbild av 

ungdomar i åldern 16-20. Bakgrunden till detta ämne är att alla elever i gymnasieskolan idag 

har tillgång till alla nyheter i världen, vilket har ökat behovet av kunskap om vilka källor som 

är tillförlitliga. Även om de har denna obegränsade tillgång till nyheter och information, visar 

tidigare forskning att den yngre generationen har låg konsumtion av nyheter och är den största 

åldersgruppen som inte konsumerar nyheter alls. Detta påverkar de lärare som utbildar dem; 

särskilt lärarna i samhällskunskap där läroplanen kräver en bedömning av elevernas förmåga 

att kritisera källor och innefattar ofta att studera nyheter. 109 gymnasieelever från två skolor 

deltog i undersökningen. Resultaten visade att ca 60-80% reflekterade kritiskt över 

nyhetskällor och de fick information främst från tidningar på nätet och artiklar via sociala 

medier. Resultaten från frågorna om attentaten i Bryssel genererade två slutsatser; resultaten 

visade på en varierande kunskap beroende på typen fråga, samt som en grupp 

besvaradedeltagarna 47% av frågorna korrekt. Dessa resultat bekräftar också att samhället 

måste lära den yngsta generationen vikten av att läsa, lyssna och titta på nyheterna för att 

förhindra politiska klyftor i framtiden. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras det ramverk som gäller för just denna uppsats samt en inledande 

text om varför det valda ämnesområdet är relevant. 

1.1 Inledning 

Vi lever i ett land där informationsflödet är nästintill obegränsat. I stort sett alla har tillgång 

till hela världens nyheter – allt i en 12 cm lång och 7 cm bred dator som från början hade som 

enda ändamål att fungera för telefonering utanför ditt hem. Den smarta mobiltelefonen är en 

uppfinning som har revolutionerat våra möjligheter till kommunikation och inhämtning av 

information. Föreliggande examensarbete handlar om hur dagens ungdomar utnyttjar denna 

möjlighet till att få information om händelser i världen, och framförallt om de riktigt stora 

nyhetshändelserna. 

”Dagens ungdomar läser och ser för lite på nyheter, de verkar inte ha någon större 

medvetenhet om vad som pågår i världen”. Är det verkligen så? Enligt SOM-institutets 

(Samhälle Opinion och Medier) senaste undersökning från 2015 finns det varierande intresse 

för nyheter hos det svenska folket och det är en generationsfråga. Nyheter som handlar om 

Sverige och närområdet blir allt mer intressant med åldern, det vill säga att det är högt i hög 

ålder och lågt i låg ålder. Minst skillnad mellan generationerna hittas för utrikesnyheter, där är 

intresset relativt sett lägst över lag. Rapporten visar att det är yngre människor som är mer 

benägna att konsumera nyheter i sociala medier jämfört med äldre (Arkhede, Ohlsson, 2015,s. 

3 f.). Svaret på frågan som först ställdes är därmed inte enkelt, men endast utifrån 

undersökningens sammanfattning finns det tecken på att den yngsta generationen har i 

jämförelse med de andra en låg konsumtion av nyheter. Det är även tydligt att det finns stora 

skillnader mellan ungas och äldres nyhetskonsumtion vad det gäller vilket format som 

nyheterna inhämtas från.  

Det är via sociala medier som många unga människor får tillgång till nyheter, vilket skapar ett 

behov av ett källkritiskt förhållningssätt. Det finns många digitala nyhetskällor som idag 

påstår sig skriva den fullständiga objektiva sanningen, och vissa är bättre på detta och vissa är 

sämre. På detta sätt sprids många nyhetshändelser, där vissa av dem har utnyttjats för att bli 

exempel för politisk propaganda som bygger på främlingsfientlighet som är ett växande 

problem i hela Europa. Fruktansvärda händelser som drabbar familjer och samhällen ges ny 

vinkling och de drabbade blir ofrivilligt politiska verktyg mitt i sin sorg och tragedi. Det är 
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inte självklart att alla kan se igenom den politiska agendan när detta händer och kan avgöra 

vad som är en pålitlig källa eller inte.  

Många opålitliga källor och låg nyhetskonsumtion kan ses som ett samhällsproblem – värsta 

scenariot är en generation som i framtiden inte har någon uppfattning om våra nutida största 

händelser alternativt har en uppfattning som bygger på tveksamt tillförlitliga påståenden. En 

generation som inte är allmänbildad skapar många problem, demokratiska och 

utbildningsmässiga. Detta är den generation som just nu går i skolan och är de förutsättningar 

som lärare måste arbeta utifrån i sin undervisning. På bland annat gymnasienivå ingår 

källkritik och värdering av källor som kunskapsmål och är en viktig del av ämnet, till exempel 

för samhällskunskap (Skolverket, 2010, s. 143 ff.). Samhällskunskap är antagligen det ämne 

som främst kopplas till nyhetshändelser, det är i det ämnet som nyhetsläsning kan vara en del 

av undervisningen och ofta har nyheter som grund för arbetsområden (Olsson, 2016, s. 1).  

Alla dessa delar kommer att lyftas i detta examensarbete genom att undersöka 

gymnasieelevers källkritiska reflektioner och vad de har tagit till sig av nyheter om 

terrordåden i Bryssel som ägde rum våren 2016. Eftersom större händelser alltid har en 

politisk betydelse finns det extra anledning att undersöka vad gymnasieelever uppfattat om 

händelsen och hur de uppfattat att media har hanterat den. Som nämndes ovan är ämnet 

samhällskunskap det skolämne som främst kopplas till nyhetsbevakning och 

nyhetsanvändning och eftersom det finns ett kursmål om källkritik är denna undersökning 

extra relevant för det ämnet. Det resultat som undersökningen ger kan förhoppningsvis bidra 

till kunskaper om ungas nyhetskonsumtion över lag, som i sin tur skulle kunna bidra till att 

lärare kan utveckla hur de arbetar med nyheter och källkritik.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att bidra till kunskap om gymnasieelevers 

nyhetskonsumtion och medvetenhet om källkritik vid större nyhetshändelser. Undersökningen 

ämnar generera en översiktlig bild av gymnasister som grupp utifrån det konkreta exemplet. 

Resultatet grundas på en enkätundersökning och kan förhoppningsvis användas av 

gymnasielärare, och framförallt samhällskunskapslärare, för att utveckla undervisning som 

anknyter till nyheter och källkritik, speciellt med utgångspunkt i att elever konsumerar lite 

nyheter och att de nyhetskällor som de använder mest är digitala.  
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1.3 Frågeställningar 

För att kunna uppnå syftet krävs en kartläggning av elevers källkritik samt kunskaper om en 

större nyhetshändelse. Till stöd för hela undersökningens utformning används följande 

frågeställningar: 

 Hur källkritiska är gymnasieelever när större nyhetshändelser sker? 

 Hur goda kunskaper har gymnasieelever om större nyhetshändelser? 

1.4 Metod 

I denna del presenteras hur undersökningen kommer att gå tillväga utifrån syfte och 

frågeställningar. 

1.4.1 Val av metod 

Den avgörande faktorn för beslutet av kvantitativ metod är att resultatet ska kunna mäta  

kunskaper och medvetenhet om källkritik, samt vara generaliserbart och dessa är två av de 

vanligaste syftena för kvantitativa studier (Bryman, 2012, s. 167). För att kunna göra det 

krävs många deltagare som bidrar till det empiriska underlaget och kvantitativ 

enkätundersökning ett nästintill självklart alternativ för detta ändamål.  

1.4.2 Val av större nyhetshändelse för exemplifiering och avgränsning 

För att kunna kontrollera hur utförliga kunskaper gymnasieelever har om större 

nyhetshändelser används i denna undersökning terrordåden i Bryssel 22 mars 2016 som 

exempel. Anledningen till att denna händelse används är att det är den största nyhetshändelsen 

som ligger närmast i tiden och var en så pass stor händelse att det är mindre troligt att någon 

skulle kunna ha missat den helt. Att ha kännedom om nyhetshändelser  i världen är en viktig 

del av allmänbildning och som nämndes i inledningen har alla idag en nästintill oändlig 

tillgång till nyheter från hela världen. Att händelsen ligger relativt nära i tiden talar också för 

att deltagarna minns mer om sin nyhetskonsumtion jämfört med ett äldre exempel så som 

attentaten i Paris som skedde några månader tidigare. Den mänskliga faktorn av att minnen 

försämras är viktig i detta sammanhang då det är relativt detaljerade frågor som 

enkätdeltagarna skall besvara. Valet av nyhetshändelsen är även byggt på att den är 

geografiskt relativt nära Sverige, vilket bidrar till att händelsen bör anses intressant. Själva 

bombattentaten drabbade dessutom flertalet svenska medborgare, bland annat två personer 

miste livet. En man med svenskt medborgarskap har även gripits misstänkt för inblandning i 

planeringen av dåden (DN, 2016-03-25). Nyheten har även stark politisk profil på grund av att 

det påverkar säkerhetspolitik världen över och speciellt inom Europeiska Unionen, vilket gör 

det väldigt relevant i undervisningssammanhang –speciellt inom samhällskunskap. Med andra 
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ord är den intressant eftersom det är en händelse som kan ha påverkat många lärares 

undervisning, vilket i sin tur även är relevant för hur eleverna uppfattar ämnet i sin helhet. 

1.4.3 Enkätens utformning 

Samtliga frågor utom en är av typen med svarsalternativ som deltagarna får välja mellan för 

att ge ett standardiserat underlag till analys. Den fråga som är öppen ger eleverna möjlighet att 

ange ett svar om vilken nyhetskälla de anser vara bäst vid större nyhetshändelser. Enkäten 

består av tre delar, i den första ska relevanta personuppgifter anges, den efterföljande delen 

handlar om elevernas källkritiska medvetenhet vid själva nyhetshändelsen och den sista delen 

avser att fastställa hur utförliga kunskaper eleverna har angående attentaten. Själva 

enkätfrågorna, förutom personuppgifterna, fokuseras kring det konkreta exemplet terrordåden 

i Bryssel och handlar om vilken typ av källor som de fått information från för att granska 

vilken grad av källkritiskhet eleverna hade.  

Personuppgifterna som anges i första delen är endast till för att kunna kontrollera hur urvalet 

har sett ut och har därmed inte direkt relevans för själva resultatet. 

Delen om hur de värderar nyhetskällor är utformad utifrån den mall för källkritik som 

mediekompass.se har utformat (Mediekompass, 2013-08-10). Mediekompass.se är en 

hemsida som drivs av svenska mediaföretag och Tidningsutgivarna riktad till lärare för alla 

årskurser och innehåller både information och lektionsmaterial med fokus på media 

(Mediekompass, 2013-10-24). I stora drag handlar dessa frågor om elevernas medvetenhet om 

de olika delar som är vanliga vid källkritisk granskning. I denna del efterfrågas även om 

händelsen har diskuterats i skolan eftersom detta sannolikt kan påverka deras kunskaper om 

händelserna. Sista frågan i denna del är öppen och efterfrågar vilken källa som eleverna anser 

är bäst när en stor nyhetshändelse har skett för att se hur många elever som gärna vänder sig 

till mindre erkända nyhetskällor1, vilket kan ge en indikation av hur medvetna deltagarna är 

angående nyhetskällors trovärdighet, samt kunna jämföra med tidigare forskning.  

Den sista delen som består av frågor av typen ”rätt och fel” angående den konkreta händelsen 

efterfrågar centrala delar ur händelserna, detaljkunskaper är inte relevant i sammanhanget. I 

denna del har det även gjorts ett övervägande av antalet svarsalternativ för att minska risken 

för att slumpvis ange korrekta svar. Eftersom det i denna studie även är relevant om eleverna 

                                                 
1 Med erkända nyhetskällor menas i detta fall källor som de allra flesta skulle säga är pålitliga, samt att de 

uppfyller en majoritet av de källkritiska aspekterna angående; avsändaren, vilka källor som den fått 

informationen från, avsikten bakom källan, vilken typ av information som ges, hur bra uppdaterad källan är och 

hur trovärdig källan ser ut rent estetisk och gällande dess utformning eller utförande. 
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inte kan besvara frågorna har svarsalternativet ”vet ej” angivits först bland alternativen för att 

minska chansen att deltagarna väljer rätt genom att chansa. Jag vill att deltagarna ska välja 

”vet ej” hellre än att chansa vilket poängteras i enkäten. 

Antalet frågor har begränsats med deltagarna i åtanke då allt för många frågor riskerar att 

generera osanna svar på grund av att det kan upplevas för tidskrävande att tänka efter. 

Samtliga frågor förutom den med öppet svar och frågan om vilka källor som deltagarna fått 

ytterligare information från var obligatoriska att ge svar på. Den fråga angående vilken källa 

som var bäst vid större nyhetshändelser var inte obligatorisk och på den andra kunde flera 

alternativ anges. Alla andra frågor besvarades med ett svar av samtliga 109 deltagare. 

1.4.4 Urval 

Det enda kriterium för deltagande i undersökningen är att deltagarna ska vara elever som går 

på en gymnasieutbildning som utgår från Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011 (förkortas ofta GY11). Enligt skolverket är det under läsåret 

2015-2016 ca 323 100 gymnasieelever i Sverige (Skolverket, 2015-03-06). Idealet för urvalet 

är en jämn fördelning mellan kön, ålder, studieförberedande-, yrkesförberedande- och 

introduktionsprogram bland deltagarna. Likaså gällande den geografiska spridningen av 

respondenterna, det vill säga att deltagarna ska vara från olika stora städer i olika delar av 

landet för att få en så bred urvalsgrupp som möjligt. Ett homogent urval skulle inte vara 

representativt och försöker därför undvikas. För att få ett så sanningsenligt och generaliserbart 

resultat som möjligt skulle det vara idealiskt att samtliga gymnasister i hela Sverige deltog, 

men detta är inte realistiskt att ha som mål. Däremot är målet att så många som möjligt ska 

besvara enkäten med ett minimum på ca 100 deltagare för att inte varje deltagare ska 

motsvara mer än 1% per svar samt att ett mindre antal skulle inte vara tillräckligt för att kunna 

ge en övergripande bild.  

Dessa aspekter är som sagt idealet, men i praktiken byggs urvalet av deltagare på ett 

bekvämlighetsurval, det vill säga de personer som vid undersökningstillfället kan tänka sig att 

delta (Bryman, 2012, s 194). Urvalet är därmed en slags kompromiss för att få fram några 

data, vilket innefattar att det antagligen kommet att finnas en statistisk felmarginal, samtidigt 

som en totalundersökning skulle vara ogenomförbar och framförallt ta för lång tid (Djurfeldt, 

Larsson, Stjärnhagen, 2012, s. 101). Ett antal skolor runt om i Sverige kontaktades utifrån 

idealet med en geografisk spridning samt att de erbjuder en blandning av studie- och 

yrkesförberedande program samt introduktionsprogram med förfrågan om delaktighet i 
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undersökningen. Det urval som denna enkät bygger på är 109 gymnasieelever som är jämnt 

fördelade mellan två skolor i en mindre stad samt en lite större stad. De flesta eleverna går på 

ett studieförberedande program, och endast en tredjedel av dem är män, vilket innebär att ca 

två tredjedelar är kvinnor. På grund av att det är en majoritet av kvinnor som deltagit och att 

nästintill samtliga studerar på ett studieförberedande program är urvalet något homogent 

(Enkätrapport 2016-05-03).  

Något som kan förmildra eventuella urvalsfel är om spridningen i svaren inte visar sig vara 

allt för stor, det vill säga om deltagarnas svar håller sig samlade och inte är spridda. I en större 

urvalsgrupp spelar heller inte extremvärden någon större roll jämfört med en mindre grupp 

(Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2012, s. 113). I denna enkäts fall finns det inte möjlighet till 

någon större spridning eftersom svarsalternativen är begränsade, men det finns ett litet 

utrymme för extremvärden på den öppna frågan. Det finns också alltid problem med huruvida 

urvalet utifrån definitionen av populationen, i detta fall gymnasieelever, verkligen speglas av 

urvalet. Inom urvalet finns dessutom alltid finns ett bortfall, alltså personer som blivit utvalda 

eller fått möjlighet till deltagande men som väljer att inte göra det Djurfeldt, Larsson, 

Stjärnhagen, 2012, s. 103). 

1.4.5 Kvantitativ data – reliabilitet och validitet 

Reliabilitet inom kvantitativa undersökningar delas upp i Stabilitet samt Intern reliabilitet. 

Stabiliteten, det vill säga om samma undersökning gjord på samma personer skulle ge samma 

resultat (Bryman, 2012, s.160), är i denna undersökning svår att bedöma på grund av. 

undersökningens syfte i förhållande till mänskliga faktorer. De frågeställningar som kommer 

att utgöra enkätundersökningen är i hög grad beroende av hur bra elevernas minne är av vad 

de gjorde när nyhetshändelsen var ny. Denna mänskliga faktor är den största orsaken till valet 

av det nyhetsexempel som enkätstudien utgår från. Skulle samma studie genomföras med 

samma deltagare längre fram bör resultatet bli snarlikt, men det finns en risk att fler elever 

inte kan besvara alla frågor sanningsenligt på grund av att de har glömt av vissa delar. Den 

interna reliabiliteten handlar om de olika delarna av resultatet är pålitliga eller följdriktiga i 

förhållande till varandra (Bryman, 2012, s.160). Detta kriterium riktar sig främst till studier 

som testar korrelationen mellan olika faktorer vilket inte denna studie ämnar. En mer generell 

definition av hög reliabilitet är Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagens, vilken beskrivs vara 

”[…] frånvaron av slumpmässiga fel och hög överensstämmelse mellan olika mätningar med 

samma instrument” (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2012, s. 104). 
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Validitet handlar om huruvida undersökningen verkligen har undersökt det som sägs vara 

syftet (Bryman, 2012 s. 162). Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen definierar hög validitet ” 

[…] som frånvaron av systematiska fel” (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2012, s. 104). I 

denna undersökning är det främst kopplat till utformningen av enkätundersökningen, det vill 

säga att det är av stor vikt att enkätfrågorna faktiskt efterfrågar det som kan ge svar på 

frågeställningar och uppfylla syftet. Det är även avgörande utifrån hur många det är som 

deltar i undersökningen, som tidigare nämndes uppskattas att ett deltagande på mindre än 100 

personer skulle vara mindre tillfredställande då det inte skulle ge tillräckligt hög 

generaliserbarhet - externa validiteten anses inte vara tillräcklig annars (Bryman, 2012, s. 66). 

Som tidigare nämnts är valet av frågor byggt dels på Mediekompass kriterier eller manual för 

källkritiskt granskning för delen om källkritik samt ett urval av frågor som är centrala för 

händelsen eller som efterfrågar kunskap om händelsens kopplingar till Sverige. Relevansen av 

faktafrågorna i förhållande till om de verkligen kan ge en bild av elevernas faktakunskaper 

utgår från att de kunskaper som efterfrågas inte är mindre detaljer utan delar som är viktiga i 

sammanhanget eller kan anses vara viktiga för målgruppen. Urvalet av fakta är även kopplat 

till tid, de företeelser som efterfrågas är sådant som skedde den 22 mars 2016 och de närmsta 

dagarna efter med undantag för frågorna om svenska medborgares inblandning som ses som 

geografiskt anknutna. De datum som enkätundersökningen genomfördes var 25 april – 3 maj 

vilket var nära i tiden, vilket som tidigare nämnts fyller en viktig funktion för hur 

sanningsenligt deltagarna kan besvara enkätfrågorna. Något som även tidigare nämnts som är 

en viktig del av undersökningen av faktakunskaper är möjligheten till att svara ”vet ej” och att 

det poängteras att det ska väljas istället för att slumpmässigt välja ett svarsalternativ.   

1.4.6 Analysmetod 

Kvantitativa metoder försöker i många fall söka förklaringar till företeelser, men för att göra 

det måste undersökningar även besvara frågor om hur saker faktiskt är (Djurfeldt, Larsson, 

Stjärnhagen, 2012, s. 39). Denna studie fokuserar på frekvenser av de olika svarsalternativen, 

för att skapa en uppfattning om den undersökta gruppens nyhetskonsumtion och källkritiska 

reflektioner. Därför analyseras först de enskilda frågorna utifrån detta, så kallad univariat 

analys (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2012, s. 39), för att därefter ses som en del av en 

större bild, av antingen källkritik eller kunskaper om nyhetshändelsen. Det som ska analyseras 

är alltså variationen och fördelningen av de olika svarsalternativen. Även medelvärdet av 

olika svarsalternativ kommer att räknas ut för att ge ett övergripande värde av de olika 

alternativen som kan bidra till den övergripande bilden av de olika delarna. Själva resultatet, 
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det vill säga besvarandet av frågeställningar och syfte, byggs främst på helhetsbilden av hur 

många som har reflekterat över källkritiska frågor samt hur många som har besvarat 

faktafrågorna korrekt. Tre av frågorna syftar även till att utforska om det finns 

gymnasieelever som har använt sig av källor med tendenser åt rasism och främlingsfientlighet 

eller andra mer alternativa vinklingar än den som hittas i etablerad nyhetsmedia och kommer 

att analyseras genom att försöka skapa en generell bild.  

De frågor som undersökningen utgår ifrån efterfrågar hur bra gymnasieeleverna är på något 

vilket är ett relativt trubbigt sätt att mäta något på. Bedömningen av detta byggs på principen 

om att desto fler som anger rätt svar eller desto fler som anger att det vid något tillfälle har 

reflekterat över de källkritiska frågorna desto bättre. Ett perfekt resultat skulle vara 100% rätta 

svar eller 100% av deltagarna som reflekterat källkritiskt och 0% skulle vara det sämsta. 

Eftersom svaren på dessa frågor anges i procent är bedömningen av resultatet att jämföra med 

att det är en skala på 0-100.   

1.4.7 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra olika etiska krav för forskning och nedan presenteras 

dessa i relation till denna enkätundersökning. Ramfaktorerna för dessa överväganden är att 

den data som ska analyseras består av enkäter, som inte är av etiskt känslig karaktär eller 

eftersöker personliga uppgifter samt är riktad till elever mellan 15-20 års ålder.  

För det första finns ett krav på att deltagarna är informerade om vad syftet med 

undersökningen är, de ska veta vad deras funktion i undersökningen är. All information som 

skulle kunna vara avgörande för huruvida de tillfrågade vill vara delaktiga eller inte måste 

också framgå innan deltagarna påbörjar enkäten. Att det är frivilligt att delta samt hur 

resultatet av datainsamlandet kommer att publiceras inkluderas i detta krav (Vetenskapsrådet. 

s. 7). Samtliga av dessa delar har bejakats i utformandet av dels sidhuvudet på själva enkäten 

samt i informationen till de lärare, rektorer och skoladministratörer som förmedlat ut enkäten. 

Se Bilagan för utformningen av detta i enkäten.  

För det andra finns ett krav om samtycke, alltså att deltagarna har samtyckt till deltagandet 

och att de har möjligheten till att avbryta enkäten. I detta fall är alla deltagare över 15 års 

ålder och därmed krävs inte vårdnadshavares tillstånd, men enkäter är i sig det som kallas för 

aktivt slag och därför krävs ett samtycke från eleverna själva. Hade den innehållit frågor som 

var av mer etiskt känslig karaktär eller innehållit mer personliga uppgifter hade det även varit 

viktigt att få godkännande av skolan eller lärare (Vetenskapsrådet. s. 9 f.). I detta fall har 
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enkäten fått godkännande av skolan eller lärare på ett eller annat sätt eftersom de har valt att 

sprida enkäten eller genomföra den på skoltid. För detta har skolpersonalen även getts 

möjlighet till förhandsgranskning av enkäten innan den kunde genomföras, och det var heller 

inte någon som återkom med kommentarer eller frågor.  Det som har använts som samtycke 

är själva inskickandet av enkäten, vilket även Vetenskapsrådet framlägger som ett godkänt 

sätt (Vetenskapsrådet, s. 9). Information om detta samt att det finns möjlighet till att avbryta 

själva enkäten när som helst framgår likaså i inledningstexten till enkäten (Se Bilaga 1).  

Det tredje kravet är kravet på konfidentialitet, vilket innebär att resultatet av enkäterna 

förvaras på ett sätt som omöjliggör att obehöriga kan ta del av det (Vetenskapsrådet. s. 12).  

Det fjärde kravet, som har vissa anknytningar till det föregående, handlar om nyttjande, det 

vill säga att de uppgifter som framkommit i undersökningen endast får användas till forskning 

(Vetenskapsrådet. s. 14). Alla personuppgifter ska dessutom behandlas enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204) och Personuppgiftsförordningen (1998:1191) 

(Vetenskapsrådet. s. 16). Detta är dock inget som är direkt relevant i detta fall då 

personuppgifterna är väldigt allmänna och därför skulle vara mycket svårt att kunna utskilja 

individer. 

1.5 Disposition 

I det inledande kapitlet har det framlagts varför denna undersökning är av relevans, vad dess 

syfte är samt vilka frågeställningar som använts för utformningen av forskningsdesignen. 

Utöver detta har även själva tillvägagångssättet redogjorts angående val av metod och 

överväganden i utformandet och urvalet för detta. I det efterföljande kapitlet presenteras 

tidigare forskning inom området eller angränsande som kan användas som stöd till diskussion 

och validering av resultat. I det tredje kapitlet ges en översikt av terrordåden i Bryssel 22 mars 

2016 för att ge läsaren en förståelse för de frågor och svar som enkäten består av. Det fjärde 

kapitlet innehåller resultat och analys av undersökningen som är underlaget till själva 

slutsatserna av undersökningen som läggs fram i efterföljande kapitel, dels som resultat av 

själva enkätundersökningen i sig och dels resultat i förhållande till syfte och frågeställningar. I 

det slutliga kapitlet diskuteras resultatet av undersökningen utifrån olika perspektiv, metodval, 

intressanta delar som framkommit i enkätundersökningen, didaktiska och demokratiska 

perspektiv,  samt förslag på vidare forskning.  
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2 Forskningsöversikt 

I denna del presenteras tidigare forskning som har direkt eller angränsade anknytning till det 

område som denna uppsats ämnar undersöka. 

2.1 Ungas nyhetsvanor – SOM-institutets årliga undersökning  

SOM-institutets senaste undersökning om svenskars nyhetsvanor som nämndes i inledningen 

är en undersökning som genomförs varje höst sedan 1986 för att kartlägga svenskars vanor 

och inställningar på temat Samhälle, Opinion och Medier. Själva institutet är en samverkan 

mellan två institutioner på Göteborgs universitet2. Själva undersökningen baseras på ett 

systematiskt sannolikhetsurval av den svenska befolkningen i åldrarna 16-85 år och är 

insamlat via postala samt webbaserade enkäter (Arkhede, Ohlsson, 2015, s. 6).   

Tack vare dessa undersökningar kan det konstateras att det över tid har skett förändringar i 

ungas nyhetskonsumtion – de traditionella nyhetsmedierna används allt mindre medan de 

digitala används allt mer. Att digitala nyhetsmedier växer kompenserar dock inte för 

nedgången hos de mer traditionella medierna. Mediepubliken blir allt mer uppdelad ju fler 

nya mediegenerationer som tillkommer och utbudet på området utvecklas (Arkhede, Ohlsson, 

2015, s. 7 f.).    

Enkäten bestod av flera delar. I en del undersöktes hur många inom de olika generationerna 

som hade stort intresse av olika”nivåer” av nyheter och deras politiska intresse. Resultatet 

blev följande: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation samt Statsvetenskapliga institutionen (Arkhede, 

Ohlsson, 2015,s. 6). 
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Figur 1 

 

Andel stort intresse för nyheter och politik efter generation, 2014 (procent)  

 

Generation 

 

1929–1945     1946–1964     1965–1976     1977–1989     1990–     Samtliga  

Närområdet  59  55  45  40  33  50  

Kommunen  56  51  40  34  23  45  

Sverige  56  53  44  44  34  49  

Utlandet  30  32  27  30  24  30  

Politiskt 

intresse* 

19  17  13  18  19  17  

Minsta antal 

svar  

1 313  2 426  1 223  1 038  584  6 596  

 

Kommentar: Frågan lyder ’Hur intresserad är du av nyheter som handlar om’. 

Svarsalternativen är ’Mycket intresserad’, ’Ganska intresserad’, ’Inte särskilt intresserad’ samt 

’Inte alls intresserad’. * Frågan lyder: ’Hur intresserad är du i allmänhet av politik?’. 

Svarsalternativen är ’Mycket intresserad’, ’Ganska intresserad’, ’Inte särskilt intresserad’ samt 

’Inte alls intresserad’. Tabellen redovisar andelen mycket intresserade. Procentbasen utgörs av 

de som besvarat frågan. 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2014. (Arkhede, Ohlsson, 2015, s. 8). 

 

En annan del av undersökningen är kartläggning av nyhetskonsumtionen som nedan redovisas 

genom hur många procent av generationen som konsumerar den angivna nyhetskällan minst 

fem dagar i veckan. 
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Figur 2 

 

Nyhetskonsumtion minst 5 dagar/veckan efter generation 2014 (procent) 

 

1929–1945  1946–1964  1965–1976  1977–1989  1990–1998  

Etermedier1  

Lokala nyheter 

radions P4  

49  42  21  10  4  

Ekonyheterna i 

radion  

36  31  22  12  6  

Aktuellt/Rapport  85  62  30  17  11  

Regionala 

nyheter i SVT  

77  55  24  13  8  

TV4 Nyheterna  41  39  28  21  14  

Nyheter på papper  

Dagstidning, 

papper2  

75  60  39  18  16  

Aftonbladet, 

papper3  

5  4  1  2  2  

Expressen, 

papper3  

5  4  2  0  1  

Nyheter på internet4  

Aftonbladet  11  26  40  40  33  

Expressen  7  11  17  13  8  

Dagens Nyheter  3  6  10  15  8  

Svenska 

Dagbladet  

2  4  6  7  5  

Lokal 

morgontidning  

10  15  19  20  11  

Sveriges Radio  6  6  7  6  5  

Sveriges 

Television  

11  9  9  7  5  

Utländsk 

nyhetstjänst  

6  3  6  10  9  

Minsta antal svar  1 440  2 496  1 229  1 053  590  

 

Kommentar: 1Frågan lyder: ’Hur ofta brukar du ta del av följande nyhetsprogram i radio och 

tv?’. 2Frågan lyder: ’Läser eller tittar du regelbundet i någon morgontidning på papper?’. 
3Frågan lyder: ’Brukar du läsa eller titta i följande tidningar?’. 4Frågan lyder: ’Hur ofta brukar 

du ta del av nyheter från följande på internet?’. Tabellen redovisar andelen som svarat att de tar 

del av nyheter via respektive nyhetsmedium minst 5 gånger/veckan. Procentbasen utgörs av 

dem som besvarat frågan.  
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Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2014. (Arkhede, Ohlsson, 2015, s. 12). 

I denna tabell framgår det att unga födda mellan 1990-1998 över lag konsumerar lite nyheter. 

De digitala nyhetskällorna har över lag väldigt låg regelbunden konsumtion där de flesta 

källorna har en publik på mellan 5-11% som ofta besöker dem. Men i jämförelse med de 

andra typerna av källor är det denna typ som konsumeras mest. Övriga nyhetskällor har 

mellan 1-11% publik i den yngsta generationen minst fem dagar i veckan.  

Detta leder vidare till nästa tabell angående hur stor andel av generationen som är daglig 

användare av sociala medier generellt och för nyheter. Denna tabell uppvisar en tydlig 

skillnad mellan generationerna i för det första vilka generationer det är som befinner sig på 

sociala medier och för det andra vilka som använder det för att konsumera nyheter: 

Figur 3 

  

Andel dagliga användare av sociala medier generellt och för nyheter, efter generation, 

2014 (procent) 

 

Sociala medier, generellt1  Nyheter via sociala medier2  Minst antal svar  

1929–1945  10  3  1 464  

1946–1964  29  9  2 511  

1965–1976  50  21  1 236  

1977–1989  71  36  1 058  

1990–  79  40  593  

 

Kommentar: 1Frågan lyder: ’Hur ofta har du gjort följande på internet? Använt sociala medier’. 
2Frågan lyder: ’Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande på internet? /Sociala medier’. 

Tabellen redovisar andelen som uppgivit att de använt sociala medier respektive tagit del av 

nyheter via social medier dagligen. Procentbasen utgörs av dem som besvarat frågan.  

Källa: De nationella SOM-undersökningarna 2009 och 2014 (Arkhede, Ohlsson, 2015, s 23). 

 

40% av den yngsta åldersgruppen anger att de dagligen konsumerar nyheter via sociala 

medier – detta är nästan hälften av alla i den generationen som använder sociala medier, 

därmed kan vi anta att nyheter är något som är vanligt förekommande på sociala medier. Som 

kan utläsas är det inte bara de födda 1990 och senare som dels är på sociala meder och som 



14 

 

konsumerar nyheter där utan det är även den näst yngsta generationen som är födda 1977-

1989 (Ibid. s 24). 

2.2 Kritiska händelser 

Hans Lödén har skrivit ett antal artiklar, rapporter och avhandlingar angående kritiska 

händelser och det är framförallt hans definition av vad det innebär och dess konsekvenser för 

människor samt medias möjlighet till påverkan vid större händelser som kommer att beskrivas 

nedan. Hans beskrivning av vad en kritisk händelse är används i denna uppsats för att 

avgränsa vad som menas med ”större nyhetshändelser”.    

Det som utmärker kritiska händelser är att de är oförutsägbara och uppfattas som chockande 

och slumpmässiga av omvärlden. En kritisk händelse kan även påverka den politiska arenan 

genom att det även där saknas möjligheter till åtgärder på grund av oförutsägbarheten. 

Exempel på kritiska händelser som Lödén nämner är skandaler, akuta konflikter inom politik, 

utrikespolitiska kriser, ekonomiska svängningar samt mord på politiker. Kritiska händelser 

som begrepp består av två delar – ”kritiskt” och ”händelse”. Händelse syftar till att det finns 

en tydlig markering av tid när något pågick och vilken plats, medan det kritiska kan delas in i 

tre olika kategorier. Dessa tre kategorier är skapade av psykologen S-H Filipp (2001) och 

består av  age-graded, non-normative och history-graded. Age-graded syftar till kritiska 

perioder som är kopplade till ålder, till exempel pubertet. Non-normative syftar till kritiska 

företeelser som inte är kopplade till ålder utan något som är väldigt osannolikt ska inträffa och 

drabba endast ett fåtal, till exempel ett dödsfall i familjen. Händelser som är history-graded är 

av typen naturkatastrofer, krig, terrorattentat o.s.v. som drabbar en större del av ett folk och är 

inte beroende av varken ålder eller något annat. När detta sker är det det som Filipp kallar för 

weakly skripted, att det inte finns någon instruktion eller ”manus” för hur människor ska 

reagera eller hantera händelsen. Det är vid weakly scripted händelser som människor genom 

sina egna preferenser och kunskaper i kombination med medias rapporter formar sin 

förståelse för händelsen ( Lödén, 2014, s. 159 f.). Lödén sammanfattar vad en kritisk händelse 

är med ”[..] events are critical in the sense of affecting the way we concieve ourselves, others 

and society at large.”(Lödén, 2014, s.160). 

I en studie om nationell identitet och minnesmeddelanden efter terrordåden i Norge den 22 

juli 2011 har Lödén granskat ca 15 000 texter som har anknytning till terrordåden. Under 

terrordåden blev 77 personer dödade av Anders Behring Breivik genom bombattentat utanför 

regeringsbyggnaden i Oslo samt skottlossning på ön Utöja där det norska Socialdemokratiska 
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ungdomsförbundet hade sommarläger (Lödén, 2014, s. 155). Efter attacken mobiliserade 

folket sig genom demonstrationer, spontana minnes-platser och träffar. Liknande reaktion fick 

bombningarna i Oklahoma City 1995 och 11 september 2011. Anders Behring Breivik greps 

samma dag och tack vare media kunde folket redan dagen efter attackerna ta del av hans 

motiv, som var att göra stor skada på den socialdemokratiska rörelsen. I hans ögon var den 

anledningen till att samhället blivit allt mer mångkulturellt (Lödén. s. 158). Denna studie av 

folkets reaktioner på dåden syftar till att utveckla förståelsen för hur nationell identitet skapas 

samt hur enskilda människor försöker göra en sådan stor och hemsk händelse förståelig. Det 

dominerande temat i minnesmeddelandena var kärlek och inkludering, vilket överensstämmer 

med teorier om hur människor skapar en nationell identitet (Lödén, 2014, s. 155). I Lödéns 

studie framgår att medias roll i att göra händelsen mindre weakly scripted var stor och skedde 

snabbt efter händelserna, vilket även bidrog till att förstärka den nationella identiteten (Ibid. s. 

160).  

2.3 Nyheter och sociala medier 

Under 2013-2014 gjorde Ingela Wadbring och Sara Ödmark en tudelad undersökning om 

vilka människor det är som delar3  nyheter på sociala medier genom en survey-undersökning 

samt en innehållsanalys av vilken typ av nyheter som delades mest. Resultatet av den första 

delen av undersökningen, vad folk själva uppger om nyheter på sociala medier, visade att det 

är 10% av befolkningen som delar nyheter på sociala medier mer eller mindre regelbundet. De 

ämnen som dessa uppger att de delar består av en blandning där nyheter om nöje- och 

livsstilsfrågor är vanligast och sport, olyckor och brott är det som mest sällan delas. De som 

delar, opinionsledarna, är jämfört med de som inte delar yngre, mer intresserade av politik, 

oftare utan partner samt använder mer digitala tjänster och verktyg i sin vardag. De har även 

en lite annorlunda nyhetskonsumtion då de oftare konsumerar nyheter från kvällstidningar på 

nätet. Det som delas mest har till skillnad från traditionella medieformer inte samma 

elitcentrering men uppfyller i övrigt de kriterier som brukar sammankopplas med traditionell 

media. Till exempel närhet i tid och geografiskt, samma kultur som den som delar, 

förenklingar samt en kritisk ton (Wadbring, Ödmark, 2014, s. 3).  

Enligt den officiella statistiken är den största delen av det som sprids via sociala nätverk 

kontroversiella frågor. Kvällstidningarna är de vanligaste upphovsmännen till det som delas, 

och de största ämnena är ekonomi och politik och det parti och dess politiska agenda som är 

                                                 
3 Delas innebär att man sprider något på sociala media genom att man inkluderar länken till något i ett inlägg. 
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mest delat är Sverigedemokraternas där det ofta handlar om debatt (Wadbring, Ödmark, 2014, 

s. 3). I fyra fall av tio är det som delas antingen krönikor, ledare eller debattinlägg och det 

som delas är dessutom oftast i textform, mer sällan ljud eller bild (Wadbring, Ödmark, 2014, 

s. 53). Författarna tillägger även i sin diskussion att det som personer väljer att sprida på 

sociala medier ofta kan handla om att konstruera sitt flöde för att bekräfta den egna 

världsbilden, och att många ogärna utmanar den (Wadbring, Ödmark, 2014, s. 55) För att 

exemplifiera vad det är som får mycket delningar nämner författarna en artikel från 

Aftonbladet med rubriken Jennifer avslöjade Paradisaskens hemlighet där Jennifer hittat en 

flärp på chokladaskens kant för återförslutning. Detta skulle enligt artikeln förändra julen för 

hela samhället och blev den mest delade artikeln 1 januari 2014 (Wadbring, Ödmark, 2014, s.  

57). 

2.4 Att inte ta del av nyheter 

2012 skrev Adam Shehata och Ingela Wadbring om dem som inte läser, tittar eller lyssnar på 

nyheter i Sverige utifrån 2011 års SOM-undersökning av svenskars nyhetsvanor. De kartlade 

förändring över tid, vilka dessa är som inte konsumerar samt om det finns några samband 

mellan olika typer av media (Shehata, Wadbring, 2012, s. 373). 

Inledningsvis konstaterar Shehata och Wadbring utifrån tidigare forskning att lokala 

morgontidningar med prenumeration alltid setts som en mycket stark opinionsbildare, och på 

grund av detta går staten in med det så kallade presstödet. I det svenska samhället ses 

nyhetsmedia över lag som en viktig del av det demokratin. Men för att en individ ska ta del av 

nyheter krävs det att det fyller en funktion för den personen, den vill vara uppdaterad med 

senaste nyheterna och informationen, och detta helst på ett sätt som är en vana. Det kan vara 

att lyssna på ekonyheter i radion på vägen hem från jobbet, att påbörja tv-kvällen framför 

nyheter eller att läsa morgontidningen under frukosten (Shehata, Wadbring, 2012, s. 373 f.).  

Med de nya möjligheterna till nyhetskällor pekar amerikansk forskning  på att detta kan öka 

klyftor mellan nyhetskonsumtionen och kunskap om politik. När man numera kan välja vilka 

nyhetsmedier man vill ha innebär det även att vissa väljs bort vilket kan påverka detta 

(Shehata, Wadbring, 2012, s. 373 f.). Shehata och Wadbring kunde utifrån SOM-

undersökningen från 2011 visa att nyheter i Tv4 och SVT 1 och 2 bibehåller en stabil 

tittarsiffra, likaså Ekonyheter, däremot har tidningsläsningen minskat. Samtidigt syns dock en 

ökning av att tillägna sig nyheter från digitala källor. Den andel av svenska folket som inte 

läser en dagstidning har ökat från 10% till 27% under de senaste ca 25 åren. Tittar man på tv-
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nyheter över lag syns även där en viss ökning av icke-tittare, men inte lika stor som för 

morgon- eller dagstidningar (Shehata, Wadbring, 2012, s.  375 f.).  

Vilka är dem som inte tittar eller läser eller lyssnar på nyheter? Utifrån statistiken från SOM-

undersökningen 2011 kan det konstateras att det då endast var 13% av alla svenskar som 

kunde ses som "icke-konsumenter" av nyheter på TV medan det för Sveriges Radios 

ekonyhetssändningar är hela 57%. Bland icke-konsumenterna av traditionella nyhetsmedier, 

ekonyheter, tv-nyheter samt morgontidningar, är de flesta yngre. 50% av de unga mellan 15-

19 år läser aldrig en morgontidning och de som aldrig tittar på tv-nyheter är 32% och ungefär 

samma siffra gäller för ekonyheterna (Shehata, Wadbring, 2012, s. 377). 

Författarnas analys visar även tydligt på att dem som inte alls eller väldigt sällan läser 

morgontidningar inte heller tar del av någon av de andra traditionella nyhetsformerna. Denna 

grupp tar dock i större utsträckning del av nyheter via kvällstidningars nyhetssajter samt via 

mobiltelefonen, och detta är antagligen kopplat till ålder. Detta stärks av att de som inte läser 

morgontidningar i pappersformat är mycket yngre än dem som faktiskt läser. Vid en analys av 

effekterna mellan ålder, politiskt intresse och ”ickeanvändning” av andra nyhetsmedier än de 

traditionella visar även på att det är troligt att människor kommer att konsumera mer nyheter 

desto äldre de blir. Analysen visar också att de som inte konsumerar andra nyhetsmedier även 

väljer bort de som är traditionella. Dock framgår ett undantag - de rikstäckande tv-nyheterna 

är det sista som överges av medborgare. Därmed syns att det finns varierande kopplingar 

mellan icke-konsumtion av olika nyhetsformer. Men totalt sett utifrån 2011 års statistik att det 

handlar om sex procent av befolkningen som inte tar del av morgontidningar, tv-nyheter eller 

ekonyheterna. Det finns en ökning, men den är inte speciellt stor. Författarna tillägger även att 

de i sin analys inte har tagit hänsyn till nyheter på sociala medier (Shehata, Wadbring, 2012, 

s. 379 ff.).   

Slutligen resonerar Shehata och Wadbring kring vad den minskade konsumtionen av nyheter 

ger för konsekvenser för samhället och individen. De instämmer i den amerikanska 

forskningen om att detta skulle kunna skapa klyftor mellan folket på grund av att det blir de 

resursstarka som har mer information och därmed får ett övertag politiskt och därmed i 

samhället (Shehata, Wadbring, 2012, s. 383).  

2.5 Nyheter och undervisning 

2016 kom Roger Olsson ut med sin avhandling om hur gymnasielärare i samhällskunskap 

prioriterar olika ämnesområden samt använder nyheter i sin undervisning. Själva forskningen 
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bygger på intervjuer med fyra lärare och observationer av lektioner (Olsson, 2016, s. 1). 

Studien har tre huvudområden varav ett är nyhetsanvändning i undervisningen, vilket är det 

som kommer att återges här. Detta är av intresse dels på grund av att det ger en bakgrund till 

hur gymnasieelever möter nyheter i skolan samt att det i samhällskunskap som ämne ingår att 

granska källor kritiskt.  

En utgångspunkt för frågan om hur nyheter används i undervisning var att nyheter används 

som didaktiskt verktyg för att konkretisera kunskapsmål. Resultatet av intervjuerna samt 

observationerna visar att nyhetsanvändningen syftade till att ge uttryck för interna och externa 

mål som till exempel ren fakta eller kunskaper om moral (Olsson, 2016, s. 306). Externa mål 

som angetts var ”Fler kontroversiella nyheter”, ”Större orientering mot normförmedling” samt 

”Större lokal orientering”. För interna mål anges ”Färre kontroversiella nyheter”, ”Större 

orientering mot nyhetsförmedling” samt ”Större nationell och global fördelning” (Olsson, 

2016, s. 307). Denna funktion varierar dock beroende på  kontexten. Olsson kunde även 

utskilja skillnader mellan vilken samhällsnivå som nyheterna handlade om mellan de olika 

lärarna. När lärarna hade undervisning som bara handlade om bevakning var nyheterna ofta 

mer lokala än om nyheterna var integrerade i undervisningen. Två av lärarna angav även att 

källkritik var ett mål för nyhetsbevakning och kopplar detta till att öva färdighet i att kunna ge 

belägg för fakta och åsikter (Olsson, 2016, s.  306 f.). Kunskapsmålen som de olika lärarna 

kopplade sin nyhetsanvändning till varierade också, det vill säga att det inte fanns något 

specifikt kunskapsmål som de alla kopplade det till (Olsson, 2016, s. 311). I studien framkom 

även skillnader i nyhetsanvändningen beroende på vilken programinriktning som klasserna 

hade. De två lärare som arbetade på studieförberedande program fokuserade mer på 

kunskapsmålen, och därmed betygssättning, än de två lärarna som undervisade 

yrkesförberedande program som fokuserade mer på ”[…] långsiktiga externa medborgerliga 

mål” (Olsson, 2016, s. 317).  

2.6 Kritiskt tänkande och undervisning 

Det finns väldigt få studier om elevers källkritik, men en av de få är Kristoffer Larssons studie 

av niondeklassares kritiska tänkande. Syftet med hans studie var att genom ett 

fenomenografiskt perspektiv kunna beskriva olika delar av uttryck kritiskt tänkande hos 

elever i årskurs nio i samhällskunskapsundervisning, hierarkerisera dessa utifrån nivåer av 

komplexitet samt att testa fenomenologi som angreppssätt till detta studieområde för att kunna 

jämföra med tidigare forskning av kritiskt tänkande. Det som Larsson mer exakt har tittat på 

är elevers lösningar av specifika uppgifter (Larsson, 2011, s. 16 f).   
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Vad är då kritiskt tänkande? Larsson framlägger att detta är en fråga som stötts och blötts av 

många och det är därmed mycket svårt att formulera en sammanfattande definition (Larsson, 

2011, s. 20). För hans studie användes definitionen "En individs förmåga att gentemot 

innehåll/information/frågeställningar centralt för ämnet samhällskunskap göra relevanta 

tolkningar, bedömningar och reflektioner och utifrån detta dra relevanta slutsatser." (Larsson, 

2011, s. 24).  Detta handlar vidare om att kunna hantera, analysera och presentera information 

eller innehåll eller frågor (Larsson, 2011, s.  24 f.). 

Det resultat som Larsson fick var att beroende på hur uppgifterna upplevdes uppvisade 

eleverna olika typer av kritiskt tänkande. De elever som upplevde uppgifterna mer komplexa 

gav även lösningar som byggde på mer komplext kritiskt tänkande. Detta resultat kan bidra 

till att utveckla pedagogiska möjligheter till att utveckla elevers uttryckta kritiska tänkande 

(Larsson, 2011, s. 3f.). Det resultat som är mest intressant för föreliggande studie är dock 

Larssons hierarkerisering av kritiskt tänkande. Larsson urskilde tre komponenter för kritiskt 

tänkande; 1. "grad av relevant urskilda komponenter", 2. "grad av komplexitet i relationen 

mellan urskilda komponenter" samt 3. "gradering av relevans bland de relevant urskilda 

komponenterna" (Larsson, 2011, s. 191). Det första handlar om att eleverna kan urskilja ett 

visst antal komponenter, det andra om att kunna se samband mellan och se organisatorisk 

status mellan komponenter och det sista handlar om att kunna se vad som är viktigast 

respektive oviktigast bland komponenterna i en problemställning eller information. Ju fler 

komponenter, samband och organisatorisk status och högre grad av relevans för faktorerna 

som eleverna kan urskilja desto närmare är eleven undervisningens syfte eller mål (Larsson, 

2011, s. 191). 

2.7 Sammanfattade slutsatser av tidigare forskning och kopplingar till 

undersökningen 

Tidigare forskning visar att den unga generationen är den som i lägst utsträckning läser alla 

typer av nyheter, men använder internetbaserade nyhetskällor mest, vilket pekar på att 

föreliggande undersöknings resultat bör uppvisa liknande resultat. Därmed kan 

enkätundersökningens resultat förväntas ha hög andel som fått reda på händelsen via sociala 

medier, fått mer information därifrån och även föredra att få nyheter via denna kanal. De som 

konsumerar nyheter är ofta mer politiskt intresserade, detta gäller även dem som sprider 

nyheter på sociala medier. Bland  de som delar nyheter på sociala medier är det troligt att de i 

stor utsträckning delar artiklar och olika typer av åsikts-texter som reproducerar deras egen 
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världsbild. De utvecklar knappast sina kunskaper om eller sitt synsätt på världen utan 

konfirmerar den bara.  

Som Lödén uppvisat har media en funktion för hur människor kan hantera kritiska händelser 

vilket lyfter denna undersöknings relevans ytterligare. Att få ta del av offentliga personers 

åsikter och hantering av situationer kan hjälpa människor att hantera kriser själva - för vissa 

kan information genom olika nyhetskällor vara enda möjligheten till att få bearbeta händelser. 

Enligt de kategoriseringar av kritiska händelser som presenterades är händelserna i Bryssel av 

typen history-graded eftersom det är en katastrof som drabbar och påverkar stora delar av 

världen, detta är av relevans för valet av nyhetshändelse.  

Det har även konstaterats att det finns en liten andel svenskar som inte konsumerar nyheter 

alls, och att denna grupp långsamt växer. Detta kan skapa politiska klyftor och är därmed ett 

samhällsproblem i en demokrati. Detta är ytterligare en aspekt som gör denna undersökning 

relevant och behövlig. Förhoppningsvis kan resultatet av undersökningen kasta ljus på detta 

problem och generera förslag på hur det kan åtgärdas.  

Skolan har en viktig roll gällande ungas nyhetskonsumtion, och som Olsson framlägger 

används nyheter på olika sätt inom undervisning i samhällskunskap och då för olika syften; 

bland annat allmänbildning och källkritiskt tänkande. Denna aspekt av skolans koppling till 

ungas nyhetskonsumtion kommer att diskuteras längre fram i texten utifrån orsaker och 

konsekvenser i kombination med resultatet av undersökningen. 

 Källkritik eller kritiskt tänkande är inte svart eller vitt som Larsson visat; det finns en skala 

av hur avancerad den kan vara. Detta innebär att resultatet av hur källkritiskt medvetna 

gymnasieeleverna är kan förväntas uppvisa en skala och inte en tydlig gruppering av de med 

avsaknad av kritiskt tänkande eller de med fullständigt kritiskt tänkande vid granskning av 

nyhetskällor. Detta indikerar även att vissa tänker på vissa källkritiska aspekter men inte alla, 

och att det kan finnas en grupp som tänkt på fler eller samtliga. 

För att återkoppla den tidigare forskningen ännu tydligare direkt till syftet: ”Syftet med denna 

undersökning är att bidra till kunskap om gymnasieelevers nyhetskonsumtion och 

medvetenhet om källkritik vid större nyhetshändelser. Undersökningen ämnar generera en 

översiktlig bild av gymnasister som grupp utifrån det konkreta exemplet.” kan det konstateras 

att gymnasieelevernas nyhetskonsumtion är låg, och det finns en ung grupp i Sverige som inte 

konsumerar nyheter alls. De nyhetskällor som unga oftast använder är internetbaserade vilket 
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väcker frågor om hur källkritiska de är med tanke på hur många informationskällor som finns 

på internet, med varierande sanningsenlighet, vilket kommer att kartläggas i 

enkätundersökningen. Larssons undersökning förklarar beståndsdelarna av vad kritiskt 

tänkande är, vilket ger en fingervisning om att det kommer att finnas en spridning bland 

deltagarna gällande denna aspekt. Gällande ”större nyhetshändelser” har Lödén uppvisat vad 

detta kan innebära och vad som kännetecknar dem utöver att det finns funktioner för den 

enskilda människan att få information via media. Dels finns en funktion för identiteten och 

dels för hanteringen av katastrofala händelser. Utifrån Olssons resultat kan det även antas att 

gymnasister får olika undervisning utifrån och om nyheter beroende på vilket program de går, 

vilket indikerar att det kan finnas skillnader i attityder mellan de som går ett 

studieförberedande och de som går ett yrkesförberedande program, detta kommer dock inte att 

undersökas i denna undersökning. Däremot säger det något om att resultatet kan färgas av 

detta beroende på urvalets fördelning mellan dessa program.  
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3 Bakgrund – Terrordåden i Bryssel 

Tisdagen den 22 mars 2016 utfördes flertalet terrordåd i centrala delar av Belgiens huvudstad 

Bryssel. Några minuter innan 8 på morgonen detoneras laddningen på en självmordsbombare, 

Ibrahim El Bakraoiu, och en bomb i en väska på Bryssels största flygplats Zaventem intill en 

incheckningsdisk. Omedelbart höjs hotnivån i regionen Flandern och en timme senare gäller 

detta hela Belgien och folket uppmanas att inte förflytta sig (DN, 2016-03-25). Ungefär en 

timme senare utförs ytterligare ett bombdåd inne i en tunnelbanevagn på ett tåg som stod på 

stationen Maelbeek av självmordsbombaren Kahlid El Bakraoiu, bror till Ibrahim El 

Bakraoiu. Tunnelbanestationen ligger nära EU-kommissionens och ministerrådets byggnader. 

En timme efter de första bombningarna självdetonerade den största sprängladdningen som var 

kvar på flygplatsen på grund av instabilitet. Eftersom flygplatsen då var utrymd kom ingen till 

skada av explosionen (Juhlin, 2016-04-10). Förutom att all flygtrafik till och från flygplatsen 

stoppas stängdes även paradgatan La rue de la Loi av liksom all kollektivtrafik, inklusive alla 

tunnlar i Bryssel. Även på andra håll i landet ställdes kollektivtrafik in (DN, 2016-03-25).  

Terrorgruppen IS tog på sig skulden för bägge terrordåd via sin egna ”nyhetsbyrå” Amaq. I 

meddelandet som publicerades framgick förutom att de står bakom attentaten att Belgien är ett 

land som motarbetat den Islamiska staten, vilket är ett möjligt motiv till händelserna (Fridh 

Kleberg, 2016-03-22).  Snart efter dåden inträffat publiceras övervakningsbilder från 

flygplatsen på de tre männen, däribland  Ibrahim El Bakraoiu. En av de andra männen 

identifieras som Najim Laachraoui som också dog i explosionen. Den tredje mannen på bilden 

var Mohamed Abrini, som greps fredagen 8 april. Vid samma tillfälle grips ytterligare tre män 

misstänkta för terrorbrott, svensken Osama Krayem och de två rwandiska medborgarna Bilal 

E. M. och Hervé B. M. Efter bildens offentliggörande kontaktades belgiska polisen av den 

taxi-chaufför som kört de tre männen till flygplatsen och vittnade om att de hade velat ha med 

sig fler väskor men som inte fick plats i bilen, detta tips ledde polisen till en lägenhet i 

stadsdelen Sharbeek i centrala Bryssel där kemikalier och en spikbomb hittades. (Juhlin, 

2016-04-10).  Dagen därpå hittas även bevis i en soptunna i Sharbeek som binder Kahlid El 

Bakraoiu till terrordådet i tunnelbanan (DN, 2016-03-25). 

Officiellt är dödssiffran efter dådet 35 personer, 340 personer skadades varav 60 allvarligt. 

Bland de döda finns två svenskar, två kvinnor, i 30- samt 60-årsåldern (Juhlin, 2016-04-10).  
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4 Resultat och analys 

Samtliga resultat i denna del byggs på rapporten från enkätundersökningen. 

4.1 Personuppgifter  

Totalt besvarades enkäten av 109 personer mellan 16-20 års ålder, men de flesta (ca 76%) är 

17-18 år. Fördelningen mellan könen var 59,6% kvinnor, 39,4% män och 0,9% icke-binära. 

Endast tre personer av de deltagande gick ett yrkesförberedande program, en person angav 

"annat" och resterade 105 deltagare gick studieförberedande. Fördelningen mellan städerna, 

var väldigt jämn med 53 deltagare från den större staden och därmed 56 som studerade i den 

mindre. 

4.2 Nyhetskällor vid terrordåden i Bryssel 

På frågan om hur eleverna först fick reda på att terrordåden i Bryssel hade inträffat besvarade 

eleverna det enligt följande tabell:  

Figur 4 

 

 

Tabellen ovan visar att 62,5% fick reda på händelsen via en internetbaserad källa. På 

tredjeplats kommer att ha fått reda på det av en person i deras närhet och på fjärdeplats 

kommer att ha sett det på tv-nyheter. 3,7% angav att de fått informationen via någon annan 

internetbaserad källa och lika många vet inte. 2,8% har fått informationen via någon annan 

slags källa, 1,8% har hört det på radio. Av alla deltagare var det ingen som fick reda på det via 

en papperstidning, vilken indikerar att ungdomarna får uppdateringar om händelser innan en 
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tidning hinner gå i tryck om den. Det var inte heller någon som hade fått reda på händelsen av 

en lärare eller i skolan. 

Den efterföljande frågan sökte svar på var eleverna hade fått ytterligare information efter att 

de först fick reda på den. Där kunde flera alternativ anges. 

Figur 5 

 

 

Som framgår är det vanligaste sättet att få mer information om nyhetshändelsen att vända sig 

till en tidning på internet. Näst vanligast var att se på nyheter på tv och näst efter det var att 

läsa på sociala medier. Därefter är det väldigt jämnt mellan att få information av någon i sin 

närhet eller någon annan internetbaserad källa. Efter dessa två är det ett relativt stor skillnad 

mellan hur många som anger någon av de andra källorna. Något viktigt som framgår av 

diagrammet är att 8,3% inte fick eller sökte upp någon ytterligare information samt att 3,7% 

inte vet.  

Den sista frågan i denna del handlade om hur mycket och om händelsen tagits upp i skolan. 

Av de 109 deltagarna angav 1,8%, att händelsen hade diskuterats mycket, 44% att det hade 

diskuterats lite samt 54,1%, angav att det inte alls hade tagits upp i skolan. Detta är viktigt att 

ta hänsyn till vid analysen av den sista delen av undersökningen om deras kunskaper. 

Den öppna frågan angående vilken nyhetskälla som deltagaren ansåg var bäst vid denna typ 

av större nyhetshändelse gav 20 svar. Dessa 20 är dock inte 20 helt olika utan syftar i många 

fall på samma källa eller källor men är olika formulerade. Detta har beaktats nedan, speciellt 
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med tanke på att syftet är att generera en bild av gymnasister som grupp. De svar som angavs 

var:  

 Vet inte 

 Medier på nätet / tidningar på internet 

 BBC 

 CNN eller BBC:s onlinetidningar 

 SVT 

 Sveriges Radio 

 Omni4 

 ”Media”/ ”Alla” 

 Twitter  

 Tidningar  

 Tv  

 Mellan Människor  

 Internet 

Bland svaren fanns även två personer som lade fram argument tillsammans med sina svar; 

"Internetbaserade källor som snabbt kan uppdaterats förutsatt att de är noga med att berätta 

vad som är bekräftade uppgifter och vad som är rykten/spekuleringar." samt "Varenda jävla 

svenska nyhetssida är korrupt as fuck så går inte lita på någon men om jag måste så DN eller 

Aftonbladet.". 

 

Denna del i sin helhet kan sammanfattas med att eleverna oftast får nyheter via någon form av 

webbaserad källa. För att få ytterligare information är det även relativt många av deltagarna 

som vänder sig till tv-nyheter utöver tidningar på internet och sociala medier. Det finns även 

intresse för att vända sig till andra nyhetskällor förutom dessa som nämnts men webbaserade 

källor är de som används mest. 

 

4.3 Källkritiska reflektioner vid nyhetskonsumtionen efter händelsen 

 

                                                 
4Nyhetssida eller app där redaktörerna av sidan sammanfattar nyheterna och sedan ger möjligheten till att gå till 

ursprungskällan. De anger att de bevakar tusentals svenska och internationella källor (Omni, hämtad 2016-05-

04).      
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De efterföljande fem frågorna är påståenden som har följande svarsalternativ: ”håller med”, 

”håller med men bara om när jag sökte upp nyheter”, ”håller med men bara om när jag först 

fick nyheten” samt ”håller inte med”.  

 

Först påstods ” När jag sökte upp nyheter eller fick nyheten om händelsen i Bryssel var det 

bara från källor som är erkända nyhetskällor. ”vilket gav följande resultat: 

Figur 6 

 

 

Det viktigaste resultatet är att det är 12,8% som inte håller med och att det är sammanlagt och 

82,5% som vid något tillfälle håller med om att de använde erkända nyhetskällor. Viktigt är 

även att notera att 4,6% är medvetna om att de fått information från källor som inte anses vara 

erkända nyhetskällor.  

Efterföljande påstående syftade till om eleverna reflekterat över om det var fakta eller åsikter 

som källan eller källorna presenterade. 

 

 

  



27 

 

Figur 7 

 

 

I denna fråga är det relativt jämnt mellan de som inte håller med och de som håller med helt. 

Den största andelen håller inte med, lite drygt en tredjedel har inte reflekterat över vilken 

slags information som källan uppgett men sammanlagt är det 63,3% som vid något tillfälle har 

gjort det.  

Efterföljande påstående kontrollerar om eleverna reflekterade över om källorna eller källan de 

fått information om kunde vara vinklad för politisk propaganda eller annan vinning. 

Deltagarna svarade följande: 

Figur 8 

 

 

I detta fall är det fler som inte håller med än på föregående påstående, en ökning med 5,5% 

enheter vilket inte är en stor ökning men ändå en ökning. En tredjedel håller med helt, vilket 

är samma andel som i föregående påstående om informationen innehöll åsikter eller källor. 

Totalt var det 57,6% som vid något tillfälle reflekterade över vinklingen av informationen de 

fick, vilket innebär att det ändå är fler som har reflekterat vid något tillfälle än inte alls. 
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Efterföljande fråga avhandlade om eleverna reflekterar över om källornas information var 

uppdaterad eller inte. Som framgår i tabellen nedan är det 72,5% av deltagarna som vid något 

tillfälle reflekterat över detta och resterande 27,5% hade inte gjort det. Detta pekar på en stor 

medvetenhet hos gymnasisterna om denna aspekt av källkritik.   

Figur 9 

 

 

Det sista påståendet uppvisade huruvida eleverna reflekterat källkritiskt över vilka urkällorna 

var till informationen som de tog del av. I detta fall var det totalt 58,7% som höll med på ett 

eller annat sätt som kan ses i figuren nedan. 

Figur 10 

 

 

 

Denna del i sin helhet visar att bland deltagarna var det mellan 27,5%- 42,2% som inte hade 

reflekterat över de källkritiska kriterierna som efterfrågats och 12,8% uppgav att de fått 

information från källor som inte anses vara etablerade nyhetskällor. Dessa 12,8% kan vid 

första anblick tolkas som en andel som inte är källkritiska, men detta måste inte vara fallet. 

Det kan snarare vara tvärt om – eftersom de är medvetna om att informationen som de får från 
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dessa kanske inte är fullt tillförlitliga kan de i större utsträckning reflektera källkritiskt över 

innehållet än de som fått information från en etablerad nyhetskälla. Ytterligare kan 

variationen mellan 27,5% - 42,2% som uppgett att de inte reflekterat över det i påståendena 

indikera att det bland deltagarna är minst 27,5%, eller knappt en tredjedel, som aldrig eller 

sällan reflekterar källkritiskt vid nyhetskonsumtion. Genomsnittet för att inte reflektera 

källkritiskt är 32,1% och det som minst antal av deltagarna reflekterade över var om källan 

eller källorna kunde ha någon vinkling av någon anledning med 42,2%, samt ungefär lika 

många som inte reflekterade över var källan eller källorna hade fått sin information från, 

41,3%.  

Att bara granska hur stor andel som inte reflekterar ger inte hela bilden, resterande deltagare 

reflekterade vi något tillfälle källkritiskt när de på något sätt fick information om attentaten. 

För att vända på resonemanget kan det även ses som att det var följande procentsats som höll 

med på ett eller annat sätt och därmed reflekterade källkritiskt (även här presenterat i 

frågornas ordning): 82,5%, 63,3%, 57,8%, 72,5% samt 58,7%, det vill säga en variation 

mellan 57,8% - 82,5%. Detta ger även ett medelvärde på 66,7% som har reflekterat över 

trovärdigheten av källorna de fått information från om händelsen. Det som flest reflekterade 

över var om källan eller källorna var uppdaterade med senaste informationen. Detta kan även 

tänkas bero på en förväntan av ny information, det vill säga att det fanns de som bevakade 

händelseförloppet och ville hålla sig uppdaterade.  

 

4.4 Kunskaper om terrordåden i Bryssel 

Denna del innehåller resultatet för de nio frågor av faktatyp för att få en överblick av vad 

eleverna kan om själva bombattentaten i Bryssel den 22 mars 2016.  

Den första frågan efterfrågade hur många bombdåden var den dagen, 57,8% svarade rätt, 22% 

visste inte och resterande svarade fel. Det var något fler som inte visste än som trodde att det 

var tre attentat. 

Den andra frågan handlade om var bombdåden utfördes, på den svarade 71,6% av eleverna 

helt rätt, 12,8% angav att de inte visste och 11% angav flygplatsen Zaventem, vilket är delvis 

rätt. Därmed är det endast 4,6% som har svarat helt fel. 

Angående vilken typ av bomber som användes vid attentaten var det en ca tredjedel som inte 

visste hur många, 36,7% som svarade helt rätt. Resterande 33% angav något av de två 
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alternativ som endast nämnde en av bombtyperna och ingen valde alternativet ”handgranater”. 

Kunskapen om huruvida alla män som genomförde attentaten avled är tudelad mellan de som 

inte visste och övriga, 50,5% vet inte, 10,1% angav att alla dog, vilket är felaktigt, och 39,4% 

hade rätt. 

På frågan om antalet skadade i attentaten svarade endast 15,6% av eleverna rätt, 51,4% visste 

inte och 33% angav felaktiga svar. 

Eleverna uppvisar kunskap i större utsträckning på frågan om hur många det var som avled – 

34,9% har svarat rätt, 40,4% har angett att de inte vet, och resterande ca 25% har svarat 

felaktigt. Dock var det ingen som trodde att det var ca 300 personer som avled och det var 

väldigt jämnt antal mellan de som trodde att det var 70 personer och de som trodde att det var 

120 personer som avled. 

Efterföljande fråga handlar om vilken organisation som låg bakom attentaten, där framgår 

tydligt att en majoritet av deltagarna vet att det var Islamiska Staten. 89% har svarat IS och 

ingen av de andra alternativen har blivit angivna av någon. De resterande 11% av deltagarna 

har därmed angett att de inte vet. 

Den näst sista frågan hade svarsalternativen ”ja” eller ”nej” eller ”vet inte” och efterfrågar om 

det finns några svenska medborgare inblandade i attentaten. Resultatet visar att det är väldigt 

jämnt, med en persons differens, mellan de som inte vet och de som har svarat rätt. 37,6% vet 

inte och 38,5% har svarat rätt. Övriga 23,9% anger att det inte var någon svensk som blivit 

gripen misstänkt för inblandning. 

Den sista frågan som handlar om varför attentaten genomfördes visar att 42,2% inte vet, 

15,6% uppger att det var för att skapa kaos, 29,4% angav det rätta svaret om att Belgien skulle 

straffas för att ha motarbetat organisationen som utförde dåden, 11,9% anger för att splittra 

EU och endast en person angav alternativet som var direkt felaktigt. 

Att sammanfatta denna del är inte helt enkelt. Det viktigt i sammanhanget att ta i beaktning att 

knappt hälften av deltagarna hade pratat om händelsen i skolan. Detta skapar olika 

förutsättningar de två hälfterna av deltagarna och som tidigare nämnts läggs vikt vid den 

andel som angett att de inte vet och i den kategorin finns en procentandel som varierar mellan 

11%- 51,4%. Detta har ett medelvärde på 33,1%, det vill säga en tredjedel.  
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Direkt felaktiga svar är färre än de som inte vet och har en variation mellan 0%-33% med ett 

medelvärde på 13,1%. På två frågor fanns det även möjlighet till alternativ som bara var 

delvis rätt, där var procentandelen 11% respektive 33%. Den fråga som flest antal besvarade 

fel var hur många som blev skadade i attentaten med 33%, samma fråga generade även flest 

”vet inte”.  

Procentandelen som svarat rätt på frågorna hittas i spannet mellan 15,6%-89%. För de 9 

frågorna är antalet procent som svarat rätt följande (här angivet i den ordning som frågorna 

gavs): 57,8%, 71,6%, 36,7%, 39,4%, 15,6%, 34,9%, 89%, 38,5% och 29,4%. Variationen på 

de som svarar rätt är väldigt stor och är därmed avhängig vilken faktakunskap det är som 

efterfrågas. Fem av de nio frågorna besvaras korrekt av 30-40%, och det är endast en fråga 

som ligger mycket under dessa värden. Medelvärdet för korrekta svar är 45,9% vilket på 

grund av den stora variationen inte säger speciellt mycket om gruppen gymnasieelever som 

grupps kunskaper. Något som konstaterats är dock att det är avgörande är vilken typ av fråga 

som ställs. Vid en rangordning av frågorna som var svårast ser det ut som följande (i 

ordningen med den svåraste först och lättaste sist och hur många som besvarat helt rätt i 

procent):   

 hur många som blev skadade i attentaten 15,6%,  

 varför bombdåden utfördes 29,4%,  

 hur många som avled 34,9%,  

 vilken typ av bomber som användes 36,7%, 

 om någon svensk medborgare var inblandad 38,5%, 

 om alla män som genomförde bombdåden avled 39,4%, 

 mår många bombdåd som utfördes 57,8%, 

 var bombdåden utfördes 71,6%, 

 vilken organisation som utförde dåden 89%. 

Ett annat sätt som ger en mer korrekt övergripande bild av kunskaperna hos gymnasieeleverna 

som grupp är att analysera resultatet på samma sätt som ett prov där den som gör provet är 

gruppen och varje elev är möjlighet till ett poäng på varje fråga för att se hur många poäng 

som gruppen har fått av de möjliga poängen, i detta fall var det 981 möjliga poäng.  För att få 

en korrekt bild av deltagarnas kunskaper räknas även de ”halvt rätta” svaren in i detta på så 

sätt att de ger ett halvt poäng; eftersom det inte är helt korrekt och endast anger en av de två 

korrekta bombtyperna eller platserna som attentaten genomfördes på. Med dessa inkluderade 
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får eleverna 474 rätta svar eller poäng. Som grupp har därmed gymnasieeleverna knappt 

hälften rätt av faktafrågorna, 48,3%. Som tidigare nämnts är det 44% har diskuterat händelsen 

i skolan vilket kan ha bidragit till att dessa 44% har en fördel angående faktakunskaper 

jämfört med de som inte har diskuterat händelsen i skolan. Dock påverkar inte detta denna 

undersöknings slutsatser i någon större utsträckning.  
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5 Slutsatser 

5.1 Sammanfattade slutsatser av enkätundersökningen  

Gymnasieeleverna får de mesta av nyheterna från någon typ av internetbaserad källa, och när 

de sökte upp mer information om attentaten i Bryssel vände de sig till, förutom sociala medier 

och tidningars hemsidor, tv-nyheter. Att de även vänder sig till tv-nyheter kan kopplas till 

Shehata och Wadbrings forskning som visar att denna typ av nyheter är den sista som överges 

av dem som ogärna konsumerar nyheter. Andra typer av nyhetskällor användes också, men 

inte i lika stor utsträckning som de webbaserade vilket överensstämmer med den senaste 

rapporten från SOM-institutet om olika generationers nyhetskonsumtion.  

Den del av enkätundersökningen som handlade om huruvida deltagarna reflekterade 

källkritiskt när de konsumerade nyheter om händelsen visade på en variation mellan 57,8% - 

82,5% som vid något tillfälle hade reflekterat källkritiskt på ett eller annat sätt. Att det finns 

en viss variation på dem som tänker kritiskt var förväntat då Larssons forskning uppvisat att 

kritiskt tänkande består av flera komponenter eller steg som kan utföras mer eller mindre 

avancerat. Det som uppvisas i denna procentuella variation är denna variation på hur 

avancerat deltagarnas kritiska tänkande angående källor är. Därmed kan följande slutsats dras: 

knappt 60% och upp till 80% av gymnasieeleverna var källkritiska när de konsumerat nyheter 

om terrorattentaten i Bryssel. Andelen som vände sig till mindre erkända nyhetskällor vid 

denna händelse är i minoritet, vilket stärker att många gymnasister, mer än hälften, tänker på 

källors tillförlitlighet när de får information om nyheter.   

Den faktakunskap som uppvisats genom enkätundersökningen har genererat två slutsatser. I 

och med att variationen på de som kunde ange ett korrekt svar ligger mellan 15,6%-89% kan 

en slutsats dras utifrån dessa siffror: gymnasieelever kan olika mycket om olika saker - vilken 

fakta som efterfrågas har stor betydelse. De tre svåraste frågorna handlade om hur många som 

blev skadade i attentaten, varför bombdåden utfördes och hur många som avled. Dock betyder 

inte detta att samtliga som inte svarat rätt har svarat fel då alternativet ”vet ej” också var 

valbart och hade en variation mellan 11%- 51,4% på de nio frågorna.  

Den andra slutsatsen i denna del byggs på att gymnasieeleverna som grupp hade rätt på 48,3% 

av frågorna, vilket är en procentsats som är nära medelvärdet för hur många som gav helt 

korrekta svar, 45,9%. SOM-institutets rapport som visade att unga konsumerar väldigt lite 

nyheter samt Shehata och Wadbrings undersökningsresultat att det finns en liten andel av 

svenskar som inte konsumerar nyheter alls kan ses som rimliga förklaringar till resultatet.  
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Drygt 40% av deltagarna hade diskuterat eller haft undervisning om händelserna i Bryssel, 

vilket kan ha påverkat deras kunskaper om händelsen till det positiva. 

5.2 Vetenskaplig slutsats 

Denna undersökning utgick från två frågeställningar för att uppfylla syftet. Dels efterfrågades 

hur källkritiska gymnasieelever är vid större nyhetshändelser samt hur goda kunskaper de har 

om större nyhetshändelser.  

Svaret på dessa frågor är att ca 60% och upp till 80% av gymnasieeleverna reflekterat 

källkritiskt när de konsumerat nyheter vid en större nyhetshändelse - ett utifrån tidigare 

forskning förväntat resultat utifrån att kritiskt tänkande kan variera. Slutsatsen underbyggs 

även med att det endast är ett fåtal som vänt sig till media som inte anses vara erkända 

nyhetskällor. Dock är faktakunskaperna varierande då de kan olika mycket om olika saker 

men som grupp får gymnasieeleverna knappt hälften rätt, 48,3%, på faktafrågorna om 

attentaten i Bryssel. Därmed är syftet att ” […] bidra till kunskap om gymnasieelevers 

nyhetskonsumtion och medvetenhet om källkritik vid större nyhetshändelser. Undersökningen 

ska generera en översiktlig bild utifrån det konkreta exemplet.” uppfyllt då 

enkätundersökningen genererat en övergripande bild av källkritiska reflektioner och 

faktakunskaper utifrån exemplet med terrorattentaten i Bryssel den 22 mars 2016. Detta 

resultat kan vara en komponent för utvecklingen av undervisning inom källkritiska perspektiv 

och undervisning som utnyttjar olika typer av nyheter.  

I förhållande till tidigare forskning finns det flertalet mötespunkter med resultatet, 

gymnasieeleverna har till stor del fått information från internetbaserade mediekanaler och 

sociala medier och att de konsumerar väldigt lite nyheter och det är möjligt att vissa av 

deltagarna inte konsumerar nyheter alls, vilket skulle kunna förklara att faktakunskaperna inte 

var bättre.  
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6 Diskussion 

En del av syftet för denna uppsats var att ge en övergripande bild av gymnasister som grupp, 

vilket var avhängigt deltagarantalet i enkätundersökningen. På grund av det relativt låga 

deltagandet samt att de som deltog var relativt homogena är knappast den externa validiteten 

fullgod, men jag vill ändå påstå att enkäten säger något om gymnasieungdomars källkritiska 

tänkande och nyhetskonsumtion eftersom mycket stärks i tidigare forskning. Som nämndes i 

avsnittet om urval var det önskvärt med ett större antal deltagare, men 109 personer var bra 

utifrån de förutsättningar som fanns. Samma resultat hade säkerligen kunnat genererats 

genom till exempel intervjuer, men som framgick i metod-avsnittet var inte det realistiskt med 

tanke på hur många intervjuer som hade behövts i kombination med den tidsbegränsning som 

ett examensarbete har. I efterhand ser jag även en brist i att ha svarsalternativ bland 

faktafrågorna som bara var delvis rätt då det försvårade processen att generera ett resultat då 

dessa inte kan bortses från då de också uppvisar en faktakunskap, även om det inte var helt 

rätt.    

Vad kan konstateras av denna undersökning? Gymnasieeleverna är bra på att reflektera över 

hur bra nyhetskällor är, vilket är positivt, men att de som grupp endast får knappt hälften rätt 

på faktafrågorna. Detta är mer oroande. Det kan som tidigare nämnts tolkas som att de inte 

konsumerar nyheter i någon större utsträckning och att det bland deltagarna kanske finns de 

som inte konsumerar det alls. I och med att tidigare forskning visar starka samband mellan 

politiskt intresse och nyhetskonsumtion finns det anledning att se det politiska intresset som 

en möjlig förklaring. Vissa forskare menar samtidigt att den låga nyhetskonsumtionen hos 

vissa kan skapa klyftor inom demokratin. Dessa komponenter i kombination är mycket 

oroande och något som bör tas på allvar. Detta kan tolkas som en negativ spiral av ett lågt 

politiskt intresse som ger ännu sämre politiskt intresse och framförallt bristande kunskaper om 

demokrati och politik för dem som inte konsumerar nyheter - människor är trots allt sällan 

intresserade av det de inte har kunskap om. De som inte är intresserade  av politik har 

troligtvis sämre kunskaper om det och därför är det logiskt att de inte konsumerar information 

om något som de inte förstår.  

En annan anledning som nämndes i forskningen om de som inte konsumerar nyheter är att de 

som konsumerar ofta har det som en vana. De tittar på tv-nyheter innan ett annat program 

börjar, de slutar eller börjar arbetet vid en tid att de kan lyssna på radionyheter i bilen. I och 

med att många i gymnasieåldern troligtvis inte har dessa rutiner kan även detta ses som en 
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möjlig förklaring. Dock skulle jag vilja påstå att nyhetsinformationen som unga får genom 

sociala medier är en slags vana, de vet att när de loggar in på ett socialt medium kommer det 

att finnas nyheter i flödet. Dels på grund av att de följer nyhetskällor alternativt genom att 

någon bland alla de privatpersoner som de följer kan ha skrivit något om en nyhetshändelse 

eller delat en artikel. De nås av rubriker varje dag om vad som har hänt i deras geografiska 

närhet, i landet eller i världen. Frågan är däremot om dem sedan faktiskt läser själva artiklarna 

eller om de endast tar in det som står i rubrikerna. Det samma gäller med de 44% av eleverna 

som mer eller mindre har diskuterat händelserna i Bryssel i skolan – endast utifrån denna 

undersökning kan inget sägas om hur mycket det påverkat deras faktakunskaper men det är 

möjligt att det påverkat positivt. Att sätta likatecken mellan dessa 44% och de övriga 

resultaten som ligger nära denna procentsats skulle vara felaktigt, alla minns inte alltid allt, 

eller ens något, av det som sägs på en lektion i skolan. 

Vad behövs för att få den unga generationen att konsumera mer nyheter? De orsaker som 

tidigare forskning pekat mot kan ge några svar. För det första behöver politiskt intresse väckas 

hos unga. Hur det görs är en större fråga. Det är möjligt att en stor del av de under 18 år 

upplever att de inte har några politiska rättigheter eftersom de inte får rösta i val. Därmed kan 

det finnas en attityd att de inte behöver bry sig förrän de har nått den åldern. Dock lär det 

knappast ske att de på 18-årsdagen vaknar upp och helt plötsligt har fått ett politiskt intresse, 

detta är något som måste väckas. Om anledningen till det bristande intresset beror på att de 

inte anser att det är relevant för dem kan det vara viktigt att de förstår dels hur politiska beslut 

påverkar dem och framförallt hur de, även om de inte har fyllt 18 år, kan påverka politiskt. 

För det andra behövs det skapas en vana av nyhetskonsumtion, vilket inte heller kommer av 

sig självt. En påverkansfaktor för bägge dessa saker är skolan. För de ungdomar som kommer 

från familjer där politik eller nyheter inte anses vara viktigt kan skolan vara den enda positiva 

påverkansfaktorn. Som tidigare nämnts är framförallt samhällskunskap det ämne som har 

kopplingar till detta. Detta betyder dock inte att resterande skolämnen inte ska försöka 

engagera eleverna, det demokratiskt fostrande uppdraget gäller hela skolan och oavsett 

grundskola eller gymnasiet. Som framgick av Roger Olssons avhandling arbetar 

samhällskunskapslärare redan med nyheter av bland annat denna anledning. Det är sannolikt 

att det som presenterats i denna undersökning är fakta som många samhällskunskapslärare 

redan är väl medvetna om. Förhoppningsvis kan detta lilla kunskapsbidrag upplysa de lärare 

inom alla ämnen som inte är det. Det kan därmed behövas ännu större insatser som är 

inriktade på att konsumera nyheter och kunskaper om vad som är pålitliga nyheter för att få en 



37 

 

utveckling. Eftersom Olsson även uppvisade att lärare arbetar antingen mer betygsinriktat 

eller mer medborgarfostrande beroende på vilket program de undervisar finns det även 

anledning att reflektera över om inte även de studieförberedande programmens undervisning 

ska vara mer inriktat på den fostrande aspekten så som för de praktiska. Det skulle även 

antagligen vara positivt att börja i tidig ålder att använda nyheter i undervisningen för att 

eventuellt skapa en vana samt ett politiskt intresse. Samtidigt visar SOM-rapporten att 

nyhetskonsumtionen blir allt bättre med åldern, men det svenska samhället kan inte kosta på 

sig att ”hoppas” på att generationerna förändras med åldern till det bättre. 

Något som var anmärkningsvärt och som säger något om vårat samhälle idag var att ingen 

fick reda på händelsen genom en papperstidning och bara 8,3% läste mer om det i en 

papperstidning. Detta konfirmerar att detta är en form av nyhetsmedier som är utgående, i alla 

fall för den yngre generationen. Tillgängligheten och den höga graden av möjligheten till 

senaste uppdateringarna genom digitala medieformer har eventuellt spelat ut den tryckta 

nyhetstidningen i viss utsträckning. I vår individanpassade samtid vill vi läsa nyheter när vi 

vill och var vi vill, och det är lättare att göra i en mobil-applikation än i en papperstidning.  

Denna individualism är även det Shehata och Wadbring åsyftar till när de menar på att 

människor som delar artiklar och nyheter på sociala medier oftast delar det som passar in i 

deras egen världsbild. De gymnasieelever som anser att nyheter inte är viktigt delar antagligen 

inte heller rena nyhetsartiklar, som samma undersökning visade är det däremot troligt att de 

delar artiklar eller filmklipp om ämnet är kontroversiellt. Att sprida ”detta har hänt” är inte 

lika reproducerande av deras världsbild, eller självbild, som att sprida information om något 

som de har en åsikt om. Därmed kan det antas att de gymnasister som konsumerar nyheter via 

sociala medier gör det snarare för att ”mata” sin egen uppfattning än att få reda på vad som 

pågår i världen.  

En annan fråga som väcks av resultatet i denna undersökning är vad lärare har för 

förutsättningar i undervisningen. Hårdraget indikerar resultatet på att i en klass på 30 elever är 

det mellan 18-24 av dem som är mer eller mindre kunniga i att avgöra om en källa är pålitlig 

eller inte, och när en lärare refererar till en stor nyhetshändelse är det 15 elever som förstår 

vad läraren pratar om medan de resterande 15 inte hänger med eller knappast hänger med. 

Detta i sig är antagligen inte ovanligt oavsett vad det är som diskuteras, men det blir 

problematiskt eftersom det handlar om en stor nyhetshändelse som har eller som kommer att 

påverka politiskt på olika plan. I detta exempel ligger Bryssel dels geografiskt nära Sverige 
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samt att Belgien, liksom vi, är ett EU-land. Att som lärare inte kunna föra de diskussioner som 

skulle kunna vara mest utvecklande på grund av att endast hälften av klassen skulle kunna 

delta i den är knappast ovanligt som sagt, men i detta fall menar jag att det är så pass kopplat 

till allmänbildning och demokratisk fostran att det blir extra viktigt. 

En del av enkätresultatet som bör uppmärksammas var citatet som uttryckte stor kritik mot 

etablerad nyhetsmedia angående vilken källa de ansåg vara bäst vid händelser av samma typ 

som bombattentaten i Bryssel. Deltagaren angav ändå att om den var ”tvungen att välja” var 

Dagens Nyheter eller Aftonbladet mest tillförlitliga. Svaret väcker även frågor om hur eleven 

tänker kring olika källor och framförallt vad hen underbygger sin åsikt med. Är det bara något 

som den har bestämt sig för, ett uttryck för misstro till auktoriteter i allmänhet eller känner 

den till företeelser där det stämmer att media varit korrupt och därför anser att all svensk 

media är det? Svaret på denna fråga kan inte hittas i denna undersökning, men denna 

kommentar är ett uttryck för att det troligtvis finns en minoritet i den svenska gymnasieskolan 

som inte litar på nyhetsmedier. 

Det kommer alltid att ske stora kritiska händelser som påverkar på många plan. Under de 

senaste åren har världen fått uppleva ett antal terrordåd och naturkatastrofer. Som konstaterats 

har kritiska händelser alltid en politisk betydelse utöver tragedin för de människor som på ett 

eller annat sätt direkt drabbats. Denna undersökning har uppvisat att kunskaperna om 

nyhetshändelser inte alltid är bra bland gymnasieelever. Dels kan detta göra att människor inte 

kan hantera stora händelser på ett bra sätt då media kan vara en viktig del av 

hanteringsprocessen av weakly-scripted events enligt Lödén. Det finns därutöver en annan 

problematik då det kan skapa klyftor mellan människor på grund av skillnader i demokratiska 

kunskaper och en sämre allmänbildning hos en generation. I denna uppsats har det även 

uppvisats att det finns utvecklingsutrymme för källkritik av medier bland unga. Därmed finns 

det mycket mer som behöver kartläggas inom området gällande ungas nyhetskonsumtion. För 

framtiden behöver vi mer kännedom om vad det är som motiverar unga människor att 

konsumera nyheter och därmed även vad det är som gör att ett fåtal, som blir allt fler, väljer 

bort att göra detta. Till exempel vore en studie av hur unga läser nyheter eller information som 

de får via sociala medier; om de endast läser rubriker eller om de faktiskt läser hela artiklar 

samt vad det är som gör att de väljer eller inte väljer att läsa hela artiklar. Det behövs även 

mer studier om hur lärare arbetar och bör arbeta kring källkritik eftersom det blivit viktigare 

än någonsin.  
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Bilaga 1 

 

Jag heter Emma Andersson Happe och läser min sista termin på ämneslärarprogrammet med 

inriktning gymnasiet på Karlstads Universitet. 

Jag skriver just nu mitt examensarbete inom samhällskunskapsundervisning och har valt att 

undersöka gymnasisters nyhetskonsumtion när större nyhetshändelser har skett genom det 

konkreta exemplet med terrordåden i Bryssel den 22 mars i år. Resultatet av undersökningen 

är endast avsett att skapa en bild hur gymnasister som grupp konsumerat nyheter samt har 

kunskap om händelsen i Bryssel. 

Enkäten består av tre delar, en del med personuppgifter, en del om hur du använt källor och 

källkritik och en del med frågor om själva händelsen. 

Att delta är helt frivilligt och helt anonymt och du kan avbryta enkäten när som helst, 

observera att en inskickad enkät inte kan raderas i efterhand. 

Om du vill se slutresultatet av undersökningen kommer det att publiceras på 

www.divaportal.org i juni, sök bara på mitt namn där. 

 

Har du frågor om enkäten kan du mejla mig på anderssonhappe@gmail.com, telefon: 0709 70 

47 44, alternativt handledare Anders Broman anders.broman@kau.se telefon: 054-700 17 19 

 

Så här fyller du i pappersenkäten 

Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ och hur du avmarkerar ett redan gjort val. 

Korrekt markerat svarsalternativ 

Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska var mitt i rutan 

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt 

 Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markerat 

 

 

http://www.divaportal.org/
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Personuppgifter 

1. Ange din ålder 

15 år 

16 år 

17 år 

18 år 

19 år 

20 år 

 

2. Ange ditt kön 

Man 

Kvinna 

Icke-binär 

 

3. Vilket program studerar du på? 

Yrkesförberedande 

Studieförberedande 

Introduktionsprogram 

Annat 

 

4. Ange vilken stad du studerar i 

Karlstad 

Skara 

Källanvändning om attentaten i Bryssel 

 

5. När terrordåden i Bryssel skedde fick du först reda på det genom: 

En papperstidning 
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Radio 

Tv-nyheter 

Någon i min omgivning 

En tidning på internet 

Sociala medier 

Annan internetbaserad källa 

En lärare / skolan 

Annat 

Vet inte 

 

6. Efter att du fick reda på detta, var fick eller letade du upp mer information om 

händelsen? Flera källor kan anges. 

Fick eller letade inte upp mer information 

En papperstidning 

Radio 

Tv-nyheter 

Någon i min omgivning 

En tidning på internet 

Annan internetbaserad källa 

Sociala medier 

En lärare / skolan 

Annat 

Vet inte 

 

7. Har händelsen i Bryssel diskuterats i skolan? 

Ja, mycket 

Ja, lite 
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Nej, inte alls 

 

8. Vid denna typ av stora nyhetshändelser, vilken nyhetskälla tycker du är bäst? 

Nedan presenteras fem påståenden som du ska besvara utifrån om du håller med 

påståendet eller inte.  

 

9. När jag sökte upp nyheter eller fick nyheten om händelsen i Bryssel var det bara från 

källor som är erkända nyhetskällor. 

Håller med 

Håller med men bara om när jag sökte upp nyheter 

Håller med men bara om när jag först fick nyheten 

Håller inte med 

Har endast fått muntlig information 

 

10. När jag sökte upp nyheter eller först fick nyheten om händelsen i Bryssel tänkte jag 

på om det var fakta eller åsikter som lades fram i källan/källorna. 

Håller med 

Håller med men bara om när jag sökte upp nyheter 

Håller med men bara om när jag först fick nyheten 

Håller inte med 

 

11. När jag sökte upp nyheter eller först fick reda på nyheten om händelsen i Bryssel 

tänkte jag på om källan / källorna kunde ha en viss vinkling av händelsen för att sprida 

en politisk åsikt eller vinklade nyheten för någon annan typ av vinning. 

Håller med 

Håller med men bara om när jag sökte upp nyheter 

Håller med men bara om när jag fick nyheten 
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Håller inte med 

 

12. När jag sökte upp nyheter eller först fick nyheten om händelsen i Bryssel tänkte jag 

på om källan/källorna var uppdaterade med den senaste informationen eller inte. 

Håller med 

Håller med men bara om när jag sökte upp nyheter 

Håller med men bara om när jag först fick nyheten 

Håller inte med 

 

13. När jag sökte upp nyheter eller först fick nyheten om händelsen i Bryssel tänkte jag 

på var källan/källorna hade fått informationen från. 

Håller med 

Håller med men bara om när jag sökte upp nyheter 

Håller med men bara om när jag först fick nyheten 

Håller inte med 

 

Kunskaper om attentaten i Bryssel 

Nedan följer tio frågor om vad du vet om händelsen i Bryssel tisdagen 22 mars. 

OBS! Läs svarsalternativen noggrant och om du inte alls vet svaret på en fråga bör du svara 

”Vet ej”. 

 

14. Hur många bombdåd utfördes i Bryssel tisdagen den 22 mars? 

Vet inte 

Två 

Tre 

Fyra 

Fem 
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15. Var skedde bombdåden? 

Vet inte 

På flygplatsen Zaventem 

På flygplatsen Zaventem och i tunnelbanan 

Utanför EU-byggnaden 

I kollektivtrafiken 

 

16. Vilken typ av bomber användes vid attentaten? 

Vet inte 

Självmordsbombning 

Självmordsbombning och bomber gömda i resväskor 

Bomber gömda i resväskor 

Handgranater 

 

17. Dog alla av männen som genomförde attentaten? 

Vet inte 

Ja 

Nej 

 

18. Hur många kom till skada i attentaten? 

Vet inte 

Ca 250 personer 

Ca 340 personer 

Ca 420 personer 

Ca 700 personer 
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19. Hur många var det som dog? 

Vet inte 

Ca 35 personer 

Ca 70 personer 

Ca 120 personer 

Ca 300 personer 

 

20. Vilken organisation säger sig ligga bakom attentaten? 

Vet inte 

Al-Qaida 

Islamiska Staten (IS) 

Hizbollah 

Islam 

 

21. Ett antal personer har blivit gripna misstänkta för inblandning i attentaten, är någon 

av de som gripits svensk medborgare? 

Vet inte 

Ja 

Nej 

 

22. Varför genomfördes attentaten? 

Vet inte. 

För att skapa kaos. 

För att straffa Belgien som motarbetar den organisation som säger sig ligga bakom dåden. 

För att splittra EU. 

För att företag i Bryssel har sagt upp avtal med oljeproducerande länder. 

 


