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Kritiskt tänkande 
och källkritik
– undervisning i samhällskunskap

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter är i första hand till för förskollärare 
och lärare. De riktar sig naturligtvis också till beslutsfattare som på olika sätt kan 
främja goda förutsättningar för att bedriva skolans undervisning på vetenskaplig 
grund. Översikterna har även en given plats i olika utbildningssammanhang, inte 
minst på lärarutbildningarna. www.skolfi.se | info@skolfi.se | Twitter @skolfi

I denna systematiska översikt sammanställs forskning om 
hur undervisningen inom samhällskunskap kan utformas 
för att stärka elevers kritiska tänkande och källkritik i sam
hällsfrågor inom grundskolan, gymnasieskolan samt vuxen
utbildningen.

Samhällskunskap 
– ett viktigt uppdrag
Lärare i samhällskunskap har ett viktigt uppdrag att utveckla 
elevers förmåga att kritiskt granska information, fakta och för
hållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ. Elever 
ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter 
och förstå risker samt kunna värdera information.

Vad är syftet med översikten?
Syftet med denna systematiska översikt är att sammanställa 
forskning om hur undervisning kan utformas för att stärka 
elevers kritiska tänkande och källkritik i samhällskunskap.

Vad har översikten studerat?
Frågeställningen som vi vill besvara med översikten är:

Hur kan undervisning utformas för att stärka 
elevers kritiska tänkande och källkritik inom 
samhällskunskap? 

Vilka är de huvudsakliga resultaten?
Studierna i översikten har undersökt under visning som är  1) 
diskussionsbaserad, 2) textbaserad och  3) multi media baserad. 

För att lära sig att tänka kritiskt i samhällskunskap behöver 
elever både tillägna sig ämnes kunskaper och utveckla ett antal 
förmågor i relation till dem.

Källkritisk förmåga

Källkritisk förmåga handlar särskilt om att tolka, granska 
och värdera information från olika källor. 

När lärare arbetar med diskussionsbaserad undervisning 
kan de uppmuntra elever att tolka och bedöma trovärdighe
ten i påståenden om samhällsfrågor. 

Elevers käll kritiska förmågor ställs dock på sin spets i text
baserad undervisning. När läraren utgår från texter går det att 
styra elevernas arbete mot att fokusera på att bedöma trovär
dighet och tillförlitlighet i källmaterial, genom att lära dem 
hur information kan struktureras och även manipuleras. 

I forskningen lyfts betydelsen av att ge elever olika typer av 
stöd, t.ex. strategier för att granska information på inter net.  

Analytisk förmåga

Analytisk förmåga innebär att kunna urskilja och 
förstå olika perspektiv, konsekvenser och samband, samt 
att kunna göra bedömningar och dra slutsatser. 
            Resultaten från studierna visar att när analysövningar kom 
pletteras med kreativa och praktiska övningar kan ele verna 



stärka sin analytiska förmåga ytterligare. När elever upplever 
 ett genuint behov av att resonera kritiskt och känner självför
troende och trygghet finns goda möjligheter att de genom dis
kussioner kan utveckla sin analytiska förmåga. 

Elever som arbetar med texter kan behöva stöd av läraren i 
ett inledande skede för att lära sig hur exempelvis experter 
inom ett område analyserar en text och dess beståndsdelar. Ett 
sådant stöd kan vara att visuellt strukturera argumenten. 

Använder läraren multimediainslag är det betydelsefullt att 
introducera ämnesspecifika sätt att ta sig an information för att 
urskilja och förstå olika perspektiv, konsekvenser och sam
band, samt att sortera information i fakta eller fiktion.

Självreflekterande förmåga

Självreflekterande förmåga innebär att elever kan urskilja, 
ut veckla och ifrågasätta egna be döm ningar och slutsatser. 

Eleverna kan bli inspirerade av lärarens sätt att ställa frågor 
så att de i diskussioner kan utmana varandras sätt att tänka. 
Om eleverna använder sina egna resonemang på andra exem
pel kan de revidera sina slutsatser.

Textbaserad undervisning kan ge eleverna möjlighet att 
reflektera över sina egna bedömningar. Genom att låta elever 
urskilja och förklara de perspektiv som skrivs fram i en text får 
de reflektera över vad de själva tycker om olika perspektiv.

I forskning om multimediabaserad undervisning fram
kommer att elevernas självreflekterande förmåga gynnas av att 
de får arbeta med exempel som de kan relatera till i lokalsam
hället. Att producera blogginlägg kan få eleverna att reflektera 
över egna påståenden. 

Argumentationsförmåga

Argumentationsförmåga innebär att elever förmår använda 
information, analys och argument i resonemang. 

När elever får diskutera i helklass, i mindre grupper eller i 
par kan de utveckla sin förmåga att använda analyser och 
argument i resonemang. För läraren gäller det att hitta bra 
ba lans mellan att leda diskussionerna och att ge elever större 
frihet, samt att ge eleverna stöd att strukturera sina argument. 

Att arbeta med texter inom ett ämnesområde är värdefullt 
för att utveckla ämnesspecifika kunskaper samt för förmågan 
att argumentera inom ett specifikt område. 

Elever kan också öva upp sin argumentationsförmåga 
genom att göra inlägg i digitala forum, om de får tydlig åter
koppling på sina inlägg.

Tre övergripande aspekter som har betydelse för elevers 
lärande av kritiskt tänkande i samhällskunskap identifieras:

• lärarledning
• ett väl valt innehåll
• stödstrukturer.

Hur kan resultaten användas?
Översikten ger lärare vägledning att planera och genomföra 
undervisning för att stärka elevers kritiska tänkande i sam
hällskunskap. Lärare kan använda översikten som stöd för 
diskussion eller inspiration i arbetet med att utveckla under
visningen på vetenskaplig grund.

Vilka studier ingår?
Litteratursökningar i både skandinaviska och internationella 
vetenskapliga databaser resulterade i 12 355 unika träffar. Efter 
relevans  och kvalitetsgranskning, som gjordes av forskare 
inom området, återstod 30 studier. Dessa utgör underlaget  till 
den här systematiska översikten.

Vad gör Skolforskningsinstitutet?
Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i för
skolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi 
genom att:

• sammanställa forskningsresultat
• fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Projektgruppen
Institutets systematiska översikter genomförs i projekt
form.  I projektgruppen ingår både externa forskare med 
särskild ämneskompetens inom översiktens område och 
medarbetare vid institutet. Externa granskare, såväl fors
kare som lärare i gymnasieskolan, har bidragit med värde
fulla synpunkter.
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