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Sammendrag 

Denne oppgaven undersøker hvordan elever velger kilder i samfunnsfag. Med kildekritikk og 

kritisk tenkning som viktige fokusområder i nåværende og preliminære læreplaner, er studiens 

hensikt å få innsikt i elevenes valg av digitale kilder og informasjon, samt deres refleksjoner 

rundt disse valgene. Studien har en kvalitativ tilnærming, og triangulerer skjermopptak, 

intervju og dokumentanalyse. Datamaterialet er hentet fra en klasse ved 9. trinn på Østlandet 

– resultatet ble 13 skjermopptak, 13 elevtekster og 5 intervjuer. Skjermopptakene har gitt data 

på hvilke kilder elevene faktisk klikker seg inn på, og intervjuene har gitt innsikt i hvordan 

elevene reflekterer rundt disse valgene. Elevtekstene viste hvilken informasjon elevene faktisk 

valgte å inkludere for å svare på oppgaven. Studien kommer frem til fem faktorer som 

påvirker elevenes valg av kilder – de velger kilder (a) basert på om de kjenner til kilden(e); 

(b) ved at de tilskriver kognitiv autoritet; (c) ved at de vurderer kildens og budskapets 

egenskaper; (d) basert på oppgavens tema; og (e) basert på forkunnskaper. Studien viser at 

elevene foretrekker å bruke Store Norske Leksikon, Wikipedia og Youtube som kilder i 

samfunnsfaget. Mange av elevene valgte å bruke Wikipedia på tross av deres bevissthet rundt 

forfatterens anonymitet og lærerens skepsis. Studien finner at elevene vurderer kilders 

troverdighet (1) basert på lærerens anbefalinger; (2) ved å vurdere om hvem som helst kan 

redigere informasjonen; (3) ved å kontrollere informasjonen de finner med andre kilder; 

og/eller (4) ved å vurdere kvaliteten på kilden. Studien viser også at deltakerne har noen 

sentrale ferdigheter som er viktige i samfunnsfaget: De viser evne til faktabeherskelse og 

definisjonskunnskap, men viser i mindre grad at de besitter ferdigheter innen høyere ordens 

tenkning. Studien finner at leseferdigheter og digitale ferdigheter er essensielt når elevene skal 

velge informasjon og utøve kildekritikk. Deltakerne viser at de i liten grad reflekterer over 

sine kilde- og informasjonsvalg. Jeg har kommet fram til at det er et behov for at lærere i 

større grad fokuserer på tilnærminger som vil øke elevenes evne til å tenke kritisk, utvikle de 

grunnleggende ferdighetene i samfunnsfag, og at lærerne selv modellerer og rettferdiggjør 

egen kildebruk for elevene. Videre er det viktig å ha et større fokus på elevenes og læreres 

tekniske kompetanse, slik at eventuell mangel på dette ikke hindrer utviklingen av andre 

sentrale ferdigheter i samfunnsfaget – som for eksempel kildekritikk.  
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1 Innledning 

1.1 Tema  

What we need . .. is a knowledgeable citizenry. Being knowledgeable is active. . . . We must become 

knowledgeable ourselves. Knowledge is orderly and cumulative. . . . Information tends to drive out 

knowledge. Being passive, information is 'easier' than knowledge. Being so prolific, it is more frequent 

than knowledge. Yet being merely 'informed' is to be at the mercy of the senders of messages. One may 

be informed, but the thinking was done by others. Being knowledgeable puts one in the position to be a 

sender of a message. One 'knows' something. In an information society, information is slavery to the 

thoughts of others; knowledge is power and freedom to do one's own thinking (Hade, 1982). 

Sitatet illustrerer en inngang til en studie om ungdomsskoleelevers evne til å kritisk vurdere 

digitale kilder i dagens informasjonssamfunn. Tematikken er tett knyttet opp mot begrepet 

literacy, som handler om evnen til å innarbeide denne informasjonen i egen kunnskapsbase. 

Ved å utvikle elevenes literacy skal de bli i stand til å oppnå egne mål, utvikle egen kunnskap 

og potensiale, og bli i stand til å delta i samfunnet (UNESCO, 2004). Dette innebærer at alle 

elever skal tenke kritisk, være mottakelig for livslang læring, og være i stand til å håndtere 

informasjon de finner på internett. Literacy handler altså om at medborgere skal ha evne til å 

konstruere sin egen kunnskap (Bélisle, 2006). I denne studien vil søkelyset rettes mot 

elevenes evne til å forholde seg kritisk til kilder og informasjon de finner på internett. Den 

overordnede tematikken for studien er derfor kildekritikk og literacy i et digitalt samfunn. 

1.2 Didaktisk relevans og problemstilling 

Falske nyheter eller «fake news» er et begrep som i større grad enn tidligere har blitt en del av 

dagligtalen, og som ofte benyttes i norske og internasjonale medier. Språkrådet fremhevet 

viktigheten av begrepet da de kåret «falske nyheter» til årets ord i 2017 (Språkrådet, 2017). 

Axel Gelfert (2018, s.108) definerer «fake news» som  

(…) the deliberate presentation of (typically) false or misleading claims as news, where the claims are 

misleadning by design.  

Det er altså bevisst deling av falske eller misvisende påstander som nyheter, hvor budskapet 

intensjonelt er produsert som misvisende. Media blir ofte ansett som «den fjerde 

statsmakten», nettopp fordi de har en sentral rolle som samfunnsovervåker i et demokrati 
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(Orgeret, 2017). De bidrar til å spre informasjon, og til å gi medborgere mulighet til å 

diskutere politisk og kulturell utvikling, i tillegg til at de forsøker å avsløre maktmisbruk 

(Østevik, 2018: Orgeret, 2017). Media vil derfor påvirke medborgeres oppfatninger, 

overbevisninger og holdninger (Koltay, 2011, s.211). Introduksjonen av internett og digitale 

medier har gjort nyhetsbildet mer uoversiktlig enn før, og det har blitt vanskeligere for 

medborgere å vite hvordan de skal håndtere informasjonsmengden (Bélisle, 2006: Erstad, 

2010: Språkrådet, 2017). Det er også viktig å være bevisst på at ungdom i større grad enn 

tidligere får sine nyheter fra sosiale medier og blogger (Marchi, 2012). Dagens ungdom må 

derfor bli i stand til å orientere seg i forhold til informasjonstilgangen, og de må bli i stand til 

å reflektere og stille seg kritisk til kilder og informasjon. Evnen til kildekritikk blir derfor 

viktigere enn noen gang (Erstad, 2010, s.108: Bélisle, 2006). Informasjonssøkingsprosessen 

vil også påvirkes av søkemotoren elevene bruker. For eksempel er Google utformet slik at 

søkemotoren filtrerer søk basert på tidligere søk (Michaelsen, 2016, s.182). Det vil si at 

elevene vil få opp resultater som er tilpasset deres bruk, behov og ønsker. Denne funksjonen 

gjør det utfordrende for elever å finne andre perspektiver enn sine egne. Det er også lett å anta 

at dagens unge har digitale ferdigheter fordi de har vokst opp med digitale medier 

(Michaelsen, 2016, s.181). Bruken av digitale medier utenfor skolen er med på å danne 

grunnlaget for elevenes digitale kompetanse, men det er ofte en annen tilnærming enn den i 

skolen, som i mange tilfeller ikke er overførbar (Krumsvik, Ludvigsen & Urke, 2011, s.11: 

Erstad, 2010, s. 33). Denne utviklingen fører til at elevene må opparbeide seg nye ferdigheter 

relatert til digitale verktøy, informasjonsinnhenting og kritisk tenkning. 

Kildekritikk krever evne til kritisk tenkning. Ferdigheten understrekes i den norske 

opplæringsloven hvor det står at elevene «skal lære å tenkje kritisk (…)», og det fremheves i 

den nye overordnede delen av læreplanen som krever at elevene skal få «en forståelse av 

kritisk og vitenskapelig tenkning». (Opplæringslova, 1998, §1-1: Utdanningsdirektoratet, 

2018). Den overordnede delen (2018) legger vekt på at elevene skal bli i stand til å granske og 

kritisere etablerte ideer ved å benytte teorier, metoder, argumenter, erfaringer og bevis. Dette 

er relatert til dannelse, hvor målet er at elevene skal ha en kritisk vurderende tilnærming til 

sosiale ordninger og atferdsstandarder (Børhaug, 2005, s.177). Kritisk tenkning innebærer at 

elevene må forstå sine «egne erfaringer, standpunkter og overbevisninger», og at disse kan 

være ufullstendige eller feilaktige. Sammenhengen mellom kritisk tenkning og kildekritikk 

fremheves ved forventningen om at elevene skal «kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og 

tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles» (Utdanningsdirektoratet, 2018). Viktigheten av 
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kildekritikk fremheves i de digitale ferdighetene: Elevene skal kunne finne og behandle 

informasjon, som innebærer å «tilegne seg, behandle, tolke, og vurdere informasjon fra 

digitale kilder, utøve kildekritikk, og bruke kildehenvisning» (Utdanningsdirektoratet, 2017). 

Kildekritikk og kritisk tenkning er derfor ferdigheter som står sentralt i alle skolefag.  

Et av hovedformålene i samfunnskunnskap er å stimulere til og gi erfaring med aktivt 

medborgerskap og demokratisk deltakelse (Utdanningsdirektoratet, 2013). Med andre ord skal 

faget 

1. bidra til å utvikle elevenes instrumentelle rasjonalitet, det vil si å utvikle de 

kunnskaper og ferdigheter som danner grunnlag for å ta reflekterte beslutninger. 

2. bidra til å utvikle elevenes kritiske rasjonalitet, det vil si å stimulere til et kritisk, 

fornuftig og tolerant perspektiv på kunnskap om samfunnslivet. 

3. stimulere elevene til å undersøke premissene for sosialt og politisk liv, det vil si å 

bidra til å myndiggjøre elevene som demokratisk handlende medborgere (Nordkvelle, 

1995, gjengitt fra Fjeldstad, 2005, s.256).  

For å oppnå dette ble hovedområdet «Utforskeren» utviklet til å gjelde for samfunnsfaget. 

Utforskeren skal sørge for at elevene bygger opp en samfunnsfaglig forståelse gjennom 

nysgjerrighet, undring og skapende aktiviteter. Her understrekes viktigheten av å stimulere til 

kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfaglig kunnskap gjennom bruk av kilder og 

kildekritikk (Utdanningsdirektoratet, 2013). Hovedområdet har dermed et søkelys på den 

undersøkende eleven (Koritzinsky, 2014, s.187). De digitale ferdighetene i samfunnsfag 

fokuserer også på evnen til å bruke digitale ressurser til å utforske nettsteder, søke etter 

informasjon, utøve kildekritikk, og velge ut relevant informasjon om samfunnsfaglige tema 

(Utdanningsdirektoratet, 2013).   

Som lærer og forsker er jeg er interessert i å få bedre innsikt i hvordan elevene tenker når de 

velger kilder, hvilke valg de tar, og hvordan de begrunner disse valgene. Internett gir oss 

ubegrensede mengder med informasjon, og dette innebærer at elever, så vel som lærere, må 

trenes opp i hvordan de skal håndtere informasjonsmylderet på best mulig måte. Dermed blir 

det også nødvendig for læreren å tilegne seg en bedre forståelse av elevenes bruk av kilder. På 

bakgrunn av dette ønsker jeg å belyse følgende forskningsspørsmål:  
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Hvilke digitale kilder velger elever på 9.trinn i samfunnsfag, og hvordan påvirker 

informasjonsvalg, grunnleggende ferdigheter og vurdering av troverdighet disse 

valgene?  

For å belyse forskningsspørsmålet fikk jeg tilgang til en klasse på 9.trinn, vinteren 2018-2019. 

Elevene gjennomgikk temaet «mellomkrigstiden» i samfunnsfag. Jeg hadde gjort det klart for 

læreren at jeg ønsket å ta opptak av elevenes skjermer i en time der de gjennomførte et 

informasjonssøk. Læreren laget derfor en oppgave som gikk ut på at elevene måtte finne 

informasjon om hvert sitt tema ved hjelp av internett. I denne timen var det 13 elever som 

hadde takket ja til å være med i studien, og som gjorde opptak av skjermene når de søkte etter 

kilder og foretok informasjonsvalg. På slutten av timen samlet jeg inn elevenes skjermopptak, 

samt elevtekstene. Avslutningsvis intervjuet jeg fem av elevene for å få en dypere innsikt i de 

ulike kildevalgene underveis i prosessen. Dette har resultert i ulike funn relatert til 

forbedringen av lærerens praksis når det gjelder fokus på modellering av egen kildebruk og 

vurdering av troverdighet, grunnleggende ferdigheter, og elevenes forforståelse og 

forkunnskaper. Denne studien kan dermed være med på å gjøre lærere bedre rustet til å 

utvikle elevene som demokratiske og dannede medborgere gjennom en mer bevisst bruk av 

kildekritikk. 

1.3 Konkretiseringer og avgrensninger 

Samlet sett vil studiens problemstilling og valgt teori avgrense studiens forskningsområde i 

stor grad. I denne studien blir en kilde ansett som et digitalt produkt som gir informasjon om 

et saksforhold, og ekskluderer dermed lærebøker og andre trykte kilder (Fjeldstad, 2009b, 

s.268). De grunnleggende ferdighetene beskrevet i problemstillingen refererer til å kunne lese 

og skrive, muntlighet og regning, og digitale ferdigheter. Hovedfokuset i studien vil være på 

leseferdigheter og digitale ferdigheter, ettersom disse er fremtredende når man skal navigere 

på internett. Troverdighet omfatter kildenes pålitelighet, og i denne studien vil fokuset være 

på hva som gjør at elevene stoler på ulike kilder. 

Først og fremst har studien en tidsbegrensning. Jeg begynte å planlegge arbeidet med studien 

høsten 2018, og startet datainnsamlingen våren 2019. Selve masteroppgaven er kun tilknyttet 

vårsemesteret 2019 og omfatter 30 studiepoeng. Dette satt rammene for tidsperspektivet rundt 

når og over hvor lang tid man kunne samle inn og analysere dataene. Videre var det en 



5 

 

utfordring å være avhengig av en lærer for gjennomføring av prosjektet. Dette førte til at jeg 

kun tok skjermopptak i én undervisningstime, som gjør det vanskelig å avgjøre om elevenes 

tilnærming til informasjonssøk i denne timen er overførbar til andre timer. Dette var en av 

grunnene til at det var nødvendig for meg å gjennomføre intervjuer med elevene. Fordelen 

med denne avgrensede prosessen var at jeg ikke fikk en uhåndterlig mengde med data, som 

førte til en mer åpen tilnærming i analysen. Underveis vil jeg utelukkende trekke fram 

relevante eksempler fra dataene som kan gi innsikt i hvilke prioriteringer elevene gjør når de 

velger kilder og informasjon, hvilke faktorer som påvirker deres vurdering av troverdighet, 

hvordan de tenker, i hvilken grad de tenker kritisk, samt hvordan ferdigheter innenfor literacy 

og grunnleggende ferdigheter kan innvirke på dette. Jeg har ikke satt fokus på temaet elevene 

skulle finne informasjon om – det vil bli presentert for leseren dersom det er nødvendig for 

sammenhengen, i kapittel 4 (presentasjon av funn og analyse).  

1.4 Oppgavens oppbygning 

Videre i kapittel 2 vil studiens teoretiske rammeverk bli redegjort for. Kapitlet er delt inn i 

fire delkapitler. Først vil det bli vist til hvilke kunnskaps- og ferdighetsområder som står 

sentralt i samfunnskunnskap. Deretter vil oppmerksomheten rettes mot hvilke komponenter 

som er viktig for å utøve kildekritikk. Utviklingen av digitale verktøy og internett gjør det 

også nødvendig å gi en innføring i literacy, med et hovedfokus på information literacy og 

digital kompetanse. Videre har jeg valgt å inkludere teori om kritisk tenkning ettersom dette 

er en ferdighet som står sentralt for å utøve kildekritikk. Kapittel 3 handler om studiens 

kvalitative metodetilnærming. Her vil jeg introdusere utvalget, hvilke metoder jeg har 

benyttet, datainnsamlingsprosessen hvor tanker om studiens validitet og reliabilitet vil bli 

inkludert, og hvilken tilnærming jeg har brukt for å analysere dataene. Kapittel 4 vil være en 

presentasjon av funn og analyse. Kapitlet er strukturert i fire delkapitler, og med utgangspunkt 

i studiens problemstilling vil datamaterialet i de fire delkapitlene presenteres, diskuteres og 

tolkes i lys av det teoretiske rammeverket og hverandre. I kapittel 5 vil de didaktiske 

implikasjonene av studien bli presentert. Kapittel 6 fungerer som en avsluttende konklusjon 

hvor studiens hovedfunn oppsummeres. Det vil gis noen kommentarer om oppgavens 

begrensninger, samt en presentasjon av ideer til videre forskning, og vurdering av studiens 

funn.  
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2 Tidligere forskning og teori 

2.1 Kunnskaps- og ferdighetsområder i 

samfunnskunnskap 

Den norske skolen skal (a) bidra til at elevene tilegner seg grunnleggende ferdigheter og 

kunnskap som gjør dem i stand til å leve som selvstendige individer i samfunnet, og (b) bidra 

til å styrke demokratiet som styreform, oppfordre til aktiv deltakelse og et felles 

verdigrunnlag (Stray, 2014, s. 651). Samfunnskunnskap kan sees på som et 

demokratiforberedende dannelsesfag ved at det har som oppgave å utvikle elevenes 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger (Fjeldstad, 2009a, s. 191; Fjeldstad, 2009b, s. 252: 

Fjeldstad & Mikkelsen, 2008, s. 127; Dewey, 2000, s. 20). Utviklingen av elevenes 

intellektuelle kompetanse (kunnskap), verdi- og holdningskompetanse og 

handlingskompetanse, skal bidra til en helhetlig demokratisk kompetanse. Dette kan oppnås 

ved at elevene lærer om demokratiet, lærer for demokratisk deltakelse og at de lærer gjennom 

demokratisk deltakelse (Stray, 2014, s. 659). Kombinert med kritisk og konstruktiv refleksjon 

vil elevene bli selvstendige, og de vil bli i stand til å medvirke og handle på et etisk, sosialt og 

moralsk grunnlag (Solhaug, 2006, s. 230; Børhaug, 2005, s. 174). Det handler om å stimulere 

elevene til myndig utfoldelse og deltakelse, til selvbestemmelse, medbestemmelse og 

solidaritet (Klafki, 2001, s. 117; Fjeldstad, 2009a, s. 191; Freire, 1973, s. 50). 

Samfunnskunnskapens viktigste oppgave og dannelsesutfordring blir dermed å fostre bevisste 

og kyndige medborgere (Fjeldstad & Mikkelsen, 2008, s. 140).  

Deltakelsesaspektet ved danning tilsier at ferdigheter har en sentral rolle i samfunnskunnskap. 

Det oppstår dermed spørsmål om hva slags faglig kunnskap og hvilke ferdigheter elevene bør 

tilegne seg for å bli demokratiske medborgere (Sandahl, 2015, s. 20; Børhaug, 2005, s. 175). 

Fjeldstad & Mikkelsen (2008, s. 137) argumenterer for at formålet med samfunnskunnskap 

består av «kombinasjonen av figurativ kunnskap (om samfunn og kulturer), tenkemåter eller 

forståelsesformer (perspektivrikdom, kritikk, toleranse) og ferdigheter (diskusjon, 

resonnement, problemløsning)». Formålet med faget vektlegger for eksempel «en djupare 

forståing av forholdet mellom det personlege livet og samfunnslivet kan medverke til å 

erkjenne mangfaldet i samfunnsformer og levevis», som kan sees på som figurativ kunnskap 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). Videre vektlegges det at elevene skal «lære om det kulturelle 
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mangfaldet i verda i fortid og samtid, og lære seg å reflektere omkring det tradisjonelle og det 

moderne», som skal bidra til å utvikle elevenes tenkemåter og forståelsesformer (ibid). 

Fjeldstad (2009b, s. 254-255) mener at et helt sentralt formål ved samfunnskunnskap, er at 

elevene må tilegne seg kunnskap om, og evne til å reflektere over, forholdet mellom det 

personlige liv og samfunnslivet. Helt til slutt i formålsparagrafen fremheves hvilke 

ferdigheter elevene forventes å lære i samfunnsfaget:   

Faget skal fremje evna til å diskutere, resonnere og løyse problem i samfunnet ved å påverke lysta og 

evna til å søkje kunnskap om samfunn og kulturar. Gjennom kunnskap om samfunnet omkring seg blir 

elevane undrande og nysgjerrige og stimulerte til refleksjon og skapande arbeid 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). 

Ferdigheter kan defineres som høyere ordens tenkning hvor elevene blir utfordret til å tolke, 

analysere og manipulere informasjon, for eksempel ved hjelp av problemløsning, 

resonnement, eller selvregulering (Willbergh, 2015, s. 340; Newmann, 1990, s. 44). Lavere 

ordens tenkning krever kun rutine, og bruk av tidligere tilegnet kunnskap (Newmann, 1990, s. 

45). Forskning indikerer at for at elevene skal kunne håndtere kognitive utfordringer på en 

vellykket måte, trenger de en kombinasjon av dybdekunnskap om faginnhold, ferdigheter i å 

behandle informasjon, og holdninger eller disposisjoner relatert til refleksjon (Newmann, 

1990, s. 46; Sandahl, 2015, s. 20; Fjeldstad, 2009b, s. 258). Trening av ferdigheter må derfor 

kombineres med utvikling av kunnskaper.  

Det finnes generelle ferdigheter som går på tvers av fag, og det finnes ferdigheter som er 

fagspesifikke. Generelle ferdigheter kan for eksempel være evnen til å identifisere problemer, 

gi alternative løsninger, presentere bevis, oppdage partiskhet, og å overvåke egen tenkning. 

For eksempel gjelder de grunnleggende ferdighetene i den norske læreplanen for alle fag: å 

kunne lese, skrive, regne, samt muntlige og digitale ferdigheter. Fagspesifikke ferdigheter 

innebærer at elevene er kjent med fagets prosedyrer, hvordan de bør tenke og hvilke teknikker 

elevene skal benytte når de skal analysere, tolke og manipulere innhold i et spesifikt fag 

(Newmann, 1990, s. 46-47). Som nevnt gjelder de grunnleggende ferdighetene for alle fag, 

men læreplanen gir også føringer for hvilke faktorer som er viktig i hvert enkelt fag. For 

eksempel innebærer muntlige ferdigheter i samfunnsfag at elevene skal kunne «beskrive, 

samanlikne og analysere kjelder og problemstillingar ved å bruke fakta, teoriar, definisjonar 

og fagomgrep i innlegg, presentasjonar og meiningsytringar» (Utdanningsdirektoratet, 2013). 

Muntlige ferdigheter innebærer også at elevene skal forstå ulike syn, at de skal ha evne til 
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perspektivering, og at de skal kunne uttrykke uenighet på en saklig måte med respekt for 

andres oppfatninger (Utdanningsdirektoratet, 2013). Skriftlige ferdigheter innebærer å kunne 

«uttrykkje, grunngje og argumentere for standpunkt, og formidle og dele kunnskap skriftleg». 

Eleven må være i stand til å sammenlikne og drøfte årsaker, virkninger og sammenhenger. 

Det innebærer å «vurdere verdiar i kjelder, hypotesar og modellar, og å kunne presentere 

resultat av samfunnsfaglege undersøkingar skriftleg». Dette er en prosess hvor målet er at 

elevene skal oppnå kritisk og variert kildebruk, og at de skal kunne trekke begrunnede 

konklusjoner med økende bruk av fagbegreper og stigende refleksjon rundt et tema 

(Utdanningsdirektoratet, 2013).  

Generelt i alle fag krever lesing et samspill mellom forståelsesprosesser og 

avkodingsprosesser. Det som er spesifikt for samfunnsfag, er at elevene skal bli i stand til å 

gjøre egne informasjonssøk, sammenlikne informasjon fra ulike kilder og kritisk vurdere 

deres relevans, troverdighet og formål. Å kunne regne i samfunnsfag innebærer å «hente inn, 

arbeide med og vurdere taltilfang om faglege tema, og å framstille dette i tabellar, grafar og 

figurar. Rekning i samfunnsfag handlar òg om å bruke og samanlikne, analysere og presentere 

statistisk talmateriale som illustrerer utvikling og variasjon». Målet er at elevene skal bli i 

stand til å sammenfatte, sammenlikne og tolke statistisk informasjon, og evne til å analysere, 

kritisk bruke og vurdere data. Til slutt innebærer digitale ferdigheter evnen til å kunne «bruke 

digitale ressursar til å utforske nettstader, søkje etter informasjon, utøve kjeldekritikk og velje 

ut relevant informasjon om samfunnsfaglege tema». Elevene skal være i stand til å bruke 

digitale prestasjons- og samarbeidsverktøy til å utarbeide, presentere og publisere 

multimediale produkter. Videre kreves det at elevene skal kunne «kommunisere og 

samarbeide digitalt om samfunnsfaglege tema, og å følgje reglar og normer for nettbasert 

kommunikasjon, medrekna personvern og opphavsrett». Elevene må dermed lære seg bruk av 

digitale verktøy og medier for å tilegne seg faglig kunnskap, uttrykke egen kompetanse og 

forsterke faglige budskap. Målet er at elevene skal bli i stand til å gjengi samfunnsfaglig 

innhold, å bruke varierte søkestrategier til å gjøre kritiske valg, og til å uttrykke faglig 

refleksjon (Utdanningsdirektoratet, 2013). Disse digitale ferdighetene gjelder for alle fag. 

Fjeldstad (2009b, s. 259-260; 2009a, s. 192-193) har utviklet det han mener er sentrale 

kunnskaps- og ferdighetsområder i samfunnskunnskap. Kategoriseringen er et forsøk på å 

definere hva dyktighet i samfunnskunnskap er:  
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1. Faktabeherskelse og definisjonskunnskap omfatter de fakta og definisjoner eleven 

møter i opplæringen. 

2. Begrepsanvendelse: Eleven forventes å kunne bruke faglige begreper i nye situasjoner 

som krever analyse og problemløsning. 

3. Informasjonsbehandling 

a. Observasjon og tolkning 

b. Tekstforståelse og -tolkning 

c. Tallforståelse og -tolkning 

4. Verdi- og handlingsforståelse dreier seg om å kunne bruke verdi-handlings-relasjonen 

for å forstå handlingsmønstre og regelmessigheter i sosialt liv. 

5. Kulturforståelse 

a. Kulturers logikk dreier seg om elevers evne til å vise at menneskelig atferd 

svært ofte finner sted på bakgrunn av kulturelt definerte forventninger og 

mønstre som inneholder logiske former, sett på den bestemte kulturens 

premisser. 

b. Perspektivering innebærer evnen til å leve seg inn i den andres synsvinkel og 

forståelse. 

6. Kausalitet er evnen til å tenke i årsak og virkning, og å kunne skille mellom ulike 

måter å forklare sosiale fenomener på. 

a. Individuelle (egenskapsorienterte) og strukturelle årsaker 

b. Grunnleggende og medvirkende årsaker 

c. Bakenforliggende og utløsende årsaker 

7. Formulering av hypoteser 

8. Modellbruk  

Disse ferdighetene går igjen i Sandahls (2015) forslag til andre ordens tankekonsepter:  
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Tabell 1: Forslag til første- og andre-ordens konsepter for undervisning i samfunnsfag (Sandahl, 2015, s. 27).  

Denne tilnærmingen med kombinasjonen av kunnskap og ferdigheter, kan knyttes til Klafkis 

kategoriale dannelsesteori. I denne teorien fokuseres det på det dynamiske forholdet mellom 

subjekt og objekt, også kalt material og formal danning (Klafki, 2001, s. 115; Ulvik & 

Sæverot, 2013, s. 40). Material danning handler om at dannelse fremmes gjennom et bestemt 

innhold (Ulvik & Sæverot, 2013, s. 40; Willbergh, 2016, s. 115). Formal danning retter 

oppmerksomheten mot den som skal lære og hvilke evner som skal fremmes (Ulvik & 

Sæverot, 2013, s. 40). Dette er essensielt for å kunne endre det perspektivet elevene allerede 

har på verden, altså deres forkunnskaper (Willbergh, 2016, s. 115). I undervisningen handler 

dette om at man må gjøre innholdet meningsfullt for elevene, slik at de kan bruke kunnskapen 

til å forstå sin verden (Willbergh, 2016, s. 115; Willbergh, 2015, s. 342; Hopmann, 2007, s. 

115; Hudson, 2007, s. 137). Elevene konstruerer sin egen kunnskap i møte med faginnholdet. 

Det er derfor viktig å aktivere og utvikle deres forkunnskaper (Børhaug, 2005, s. 175). Dette 



11 

 

må kombineres med evnen til å kritisere og til å kunne forandre det eksisterende samfunn. 

Dette betyr at samfunnsfaglærere ikke kan se på elevene som passive mottakere av korrekte 

meninger og atferd, det Freire refererer til som «sparekasseundervisning». Denne 

tilnærmingen vil føre til at elevene ikke utvikler kritisk bevissthet, og at de tilpasser seg til 

verden som den er (Freire, 2003, s. 45-46). Samfunnsfaglærere bør heller gjøre det klart for 

elevene at atferd, vurderinger og sosiale ordninger kan diskuteres og forandres. Dette er et 

helt sentralt aspekt ved danning, og handler om myndiggjøring (Børhaug, 2005, s. 174). 

Kombinasjonen av forkunnskaper, faginnhold og evne til kritisk tenkning, vil gi elevene en 

ansvarsfølelse og forståelse som bidrar til deres deltakelse og handling i samfunnet (Klafki, 

2001, s. 115; Børhaug, 2005, s. 175; Freire, 2003, s. 45).  

Alle disse aspektene kan knyttes opp mot utviklingen av elevenes demokratiske kompetanse. 

Fjeldstad og Mikkelsen (2008, s. 140) mener at demokratisk kompetanse består av 

demokratiske verdier (sans for rettferdighet, frihet og sjanselikhet, mangfold, 

menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper, selvrespekt og toleranse); kunnskap (om det 

demokratiske og politiske system, og generell kunnskap som grunnlag for å kunne ytre seg); 

tenkeferdigheter (evne til kritisk resonnering, perspektivering og vurdering av informasjon); 

sosiale ferdigheter (samtale og kommunikasjon, evne til kompromissbygging og 

konfliktløsning); og holdninger (troen på demokratisk deltakelse, interesse og vilje til å delta. 

Dette støttes av Strays forståelse av demokratisk kompetanse: læring om demokratiet, læring 

for demokratisk deltakelse og læring gjennom demokratisk deltakelse. 
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Tabell 2: Demokratisk kompetanse som læring om demokratiet, læring for demokratisk deltakelse og læring 

gjennom demokratisk deltakelse (Stray, 2014, s.659).  

2.1.1 Problembasert og inquiry-based undervisning  

Forskning tyder på at problembasert og inquiry-based (undersøkende) undervisning kan bidra 

til dyp og meningsfull læring (Hmelo-Silver, Duncan & Chinn, 2007, s. 99). Tanken med 

disse tilnærmingene er at elevene bør engasjeres i konstruksjonen av sin egen kunnskap ved at 

de får mentale utfordringer som gjør at de må reflektere over hvordan de skal anvende tilegnet 

kunnskap (Newmann, 1990, s. 45; Hmelo-Silver et al. 2007, s. 99). Problembasert 

undervisning utfordrer elevene til å finne en løsning på oppgavene selv. På denne måten øver 

de opp sine intellektuelle ferdigheter og sitt resonnement samtidig som de tilegner seg 

kunnskap. Håpet er at kunnskapen blir bedre integrert i elevenes faglige kompetanse, og at de 

utvikler læringsstrategier og evne til selvregulering (Engelien & Skram, 2009, s. 283: Hmelo-

Silver et al. 2007, s. 100). Problembasert undervisning innebærer også at elevene må 

samarbeide om å løse problemer, reflektere rundt egne erfaringer, og engasjere seg i selvstyrte 

undersøkelser (Hmelo-Silver et al. 2007, s. 100).  
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Utgangspunktet for inquiry er et spørsmål, noe vi undrer oss over og vil ha greie på (Säljö, 

2013, s. 69). Ved hjelp av denne tilnærmingen kan elever tilegne seg kunnskap og lære seg 

fagrelaterte ferdigheter og praksiser som utvikler elevenes evne til å resonnere og sammen 

engasjere seg i undersøkelser (Hmelo-Silver et al. 2007, s. 100). Ved inquiry-based 

undervisning, må læreren sørge for at spørsmålene er brede nok til å gi dybde og 

kompleksitet, og smale nok til å gi mening og være håndterlige for elevene (Slewyn, 2014, s. 

269). For å mestre høyere ordens tekning, kreves det at elevene fordyper seg i et begrenset 

antall spørsmål og temaer (Newmann, 1990, s. 50-51). Spørsmålet bør også føre til at elevene 

engasjerer seg i en kompleks søkeprosess ved å bruke ulike kilder. Dette innebærer at de må 

evaluere informasjonen de finner for å avgjøre om det er nyttig, pålitelig, om det støtter eller 

motsier informasjon de allerede har funnet, eller om det gir ny innsikt. Før elevene setter i 

gang med undersøkelsesprosessen, må de forsøke å forstå egne antakelser, ideer og 

holdninger relatert til problemstillingen, og de må reflektere rundt disse gjennom hele 

prosessen. Videre må læreren klargjøre for elevene at de alltid må begrunne valgene de har 

gjort i undersøkelsesprosessen. Dette innebærer at elevene må være bevisst på hva de ønsker å 

kommunisere, målet med kommunikasjonen, og den beste måten å gjøre det på (Selwyn, 

2014, s. 269-272, 274). Newmann (1990, s. 47) mener at inquiry-based undervisning kan 

bestå av granskning av argumenter; leting etter motstridende eksempler; at elevene lærer å 

skille mellom relevant og irrelevant informasjon, mellom fakta-utsagn og verdibedømmelser; 

at elevene blir i stand til å bruke metaforer og analogier for å presentere problemer og 

løsninger; og at elevene lærer seg ulike diskusjonsstrategier slik som å spørre om klargjøring, 

presse folk til å holde seg til et tema, og å oppsummere progresjonen i samtalen.  

2.2 Kildekritikk 

Mengden med informasjon tilgjengelig på internett, og det faktum at hvem som helst kan 

produsere og distribuere innhold, gjør det vanskelig å skille sannhet fra løgn (Baildon & 

Damico, 2015, s. 247). Det er opp til hver enkelt bruker å vurdere sannhetsverdien i, og 

kvaliteten på, det man finner (Sjøberg, 2009, s. 172). Denne vurderingen blir vanskelig fordi 

forfatterskap og eventuelle kvalifikasjoner kan være vanskelig å finne på internett, og fordi 

det mangler kontrollprosesser på mye av informasjonen som er tilgjengelig. For det første 

handler kildekritikk om at brukeren må kontekstualisere teksten. Dersom brukeren ikke er i 

stand til å identifisere forfatteren, blir det vanskelig å undersøke forfatterens formål, 
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partiskhet og perspektiver, eller deres sosiale, kulturelle og politiske posisjon. For det andre 

innebærer kildekritikk at brukeren bekrefter nettbasert informasjon ved å sammenligne denne 

med andre redegjørelser. Utfordringen er at mange ideer kan bli forsterket fordi de blir 

repetert eller fordi de ikke utfordres av andre synspunkter. Mengden med informasjon vil føre 

til at elever ofte benytter selektiv eksponering, hvor de velger kilder som er på linje med egne 

overbevisninger, eller selektiv oppfatning, hvor de tolker hendelser basert på tidligere 

overbevisninger (Baildon & Damico, 2015, s. 247). Mye av informasjonen de finner vil 

dermed bekrefte eksisterende overbevisninger og fordommer, heller enn å utfordre dem 

(Burbules, 2001, s. 442). Til slutt er det vanskelig å vurdere troverdigheten på nettbaserte 

kilder fordi mange av tekstene kombinerer forskjellige former for kommunikasjon – altså 

multimodalitet (Baildon & Damico, 2015, s. 247). Mange brukere starter ofte søkeprosessen 

med entusiasme og suksess, men mengden med informasjon fører ofte til at de etter hvert blir 

forvirret og usikre på hvordan de skal fortsette (Khulthau, 1999, s. 12). I mange tilfeller 

skyldes dette mangel på forståelse for hvordan kildene skal evalueres og usikkerhet rundt 

informasjonsbehovet (Fritch & Cromwell, 2001, s. 499). I tillegg til dette må brukere vurdere 

i hvilken kontekst informasjonen skal blir brukt (ACRL, 2015, s. 4). 

2.2.1 Kognitiv autoritet 

En av de mest brukte måtene å vurdere troverdighet på, er å overlate disse vurderingene til 

andre vi stoler på, og dette relateres ofte til kognitiv autoritet (Burbules, 2001, s. 446). Patrick 

Wilson (1983, s. 15) definerer kognitiv autoritet som «influence on one’s thoughts that one 

would consciously recognize as proper». Kognitiv autoritet handler altså om tankeinnflytelse 

– en brukers kognitive autoriteter er blant dem som har innflytelse på hans eller hennes 

tanker. Denne innflytelsen blir ansett som riktig av brukeren (Wilson, 1983, s. 14). Kognitiv 

autoritet handler altså om i hvilken grad brukere tenker at de kan stole på informasjonen 

(Rieh, 2002, s. 146). Wilson (1983) argumenterer videre for at dette kan relateres til 

troverdighet. Autoritetens innflytelse på oss blir ansett som riktig fordi vedkommende virker 

verdig å tro på. Troverdighet har ifølge Wilson (1983, s. 15) to komponenter: kompetanse og 

pålitelighet. En person er pålitelig hvis han eller hun er ærlig og uvillig til å bedra, og er 

bevisst på hva som blir sagt. En person er kompetent hvis han eller hun er i stand til å 

observere riktig eller gjennomfører vellykkede undersøkelser (Wilson, 1983, s. 15). Dette er 

basert på en antakelse om at folk kjenner til verden på to forskjellige måter: enten basert på 
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«first-hand experience» eller «second-hand knowledge», altså hva de har lært fra andre 

(Wilson, 1983, s. 10).  

Det finnes ulike måter å tilskrive kognitiv autoritet på. En tilnærming handler om yrkesrelatert 

spesialisering som bidrar til en overbevisning om at vedkommende vet hva han eller hun 

snakker om. Videre kan omdømme blant eksperter føre til at en bruker blir overbevist om at 

en person har fremragende kompetanse. Det er dermed en felles enighet om at en person eller 

en institusjon har autoritet. Dette kan føre til en snøballeffekt hvor de som allerede blir ansett 

som kognitive autoriteter, kan overføre autoritet til andre. En annen måte å tilskrive kognitiv 

autoritet på, handler om en overbevisning om at brukeren selv er i stand til å evaluere en 

persons presentasjoner. Videre kan brukeren velge å rettferdiggjøre autoritet rett og slett fordi 

han eller hun synes at synspunktene til et individ eller en institusjon er troverdig, 

overbevisende og sannsynlig. Brukerens overbevisninger vil dermed sette grenser for hva han 

eller hun kan akseptere av påstander, og vil dermed veilede deres aksept av andre som 

kognitive autoriteter. Til slutt kan autoritet bli ervervet og forsvart basert på personlig tillit, 

altså troen på en person (Wilson, 1983, s. 21-25).  

Ifølge denne teorien vil brukere av internett aktivt tilskrive autoritet til ulike kilder og basere 

valgene sine på dette. Dette kan relateres til personer, men også til institusjonell og 

organisatorisk tilhørighet. Det å finne forfatterskap og tilhørighet kan være en av de viktigste 

kriteriene i evalueringen av informasjon på internett fordi dette kan gjøre det enklere å 

tilskrive kognitiv autoritet (Fritch & Cromwell, 2001, s. 499-500). Fritch & Cromwell (2001, 

s. 501) mener at det er tre kriterier som kan hjelpe brukere å tilskrive kognitiv autoritet: For 

det første bør en finne ut hvem forfatteren er, og hvor pålitelig man anser vedkommende å 

være basert på deres kompetanse. For det andre kan man vurdere dokumentets validitet, hvor 

man ser etter korrekte fakta, referanser og om siden er oppdatert nylig. For det tredje må man 

se etter åpen eller lukket tilknytning til en organisasjon, institusjon eller et individ.  

Soo Young Rieh (2002) har gjennomført en undersøkelse av 16 akademikeres 

informasjonssøkingsoppførsel på internett med tanke på deres bedømmelser av kvalitet og 

kognitiv autoritet. På et operasjonelt nivå definerer han informasjonskvalitet som i hvilken 

grad brukere tenker at informasjonen er nyttig, god, aktuell og korrekt (Rieh, 2002, s. 146). 

Videre tar han utgangspunkt i Hogarths (1987) skille mellom to typer bedømmelser involvert 

i situasjoner hvor en må foreta et valg: «forutsigbar bedømmelse» og «evaluerende 

bedømmelse». Forutsigbar bedømmelse refererer til hva brukere forventer skal skje når de 
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velger en kilde fra resultatlista på søkemotoren. Evaluerende bedømmelse betegner de 

verdiene som kommer til syne når de faktisk vurderer kilden. I og med at internett består av 

en mengde informasjonskilder, må brukere forutse, eller foreta forutsigbare bedømmelser om 

verdien av en gitt kilde basert på den begrensende mengden med informasjon en søkemotor 

gir (Swanson, 2006, s. 100). Brukeren må dermed være i stand til å sette ny informasjon i 

sammenheng med det han eller hun allerede vet. Dette kan gjøres ved å tilegne seg kunnskap 

om kategorier og begreper som gir mening til den nye informasjonen (Sjøberg, 2009, s. 172). 

Basert på undersøkelsen, utviklet Rieh en modell for hvordan brukere vurderer 

informasjonskvalitet og kognitiv autoritet:  

Modell 1: Judgment of Information Quality and Cognitive Authority Model (Rieh, 2002) 

2.2.2 Troverdighet som sosial handling/interaksjon 

Internett er både et informasjonsarkiv og et sosialt nettverk; når folk beveger seg innenfor 

dette området, vil deres interaksjon med ideer og informasjon være en interaksjon med andre 

individer og grupper. Det å bedømme informasjon er alltid delvis å bedømme andres verdier, 

som en kan velge å identifisere seg med eller å utfordre (Burbules, 2001, s. 450-451). Brukere 

av internett må vurdere hva de anser som nyttig, relevant og interessant (Burbules, 2001, s. 

449; Swanson, 2006, s. 100). I relasjon til dette ser vi derfor at troverdighet baseres på en 
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persons verdier, og at det ikke kun handler om sannhet i seg selv. Den store 

informasjonsmengden gjør at brukere må avgjøre hva man skal være oppmerksom på, og på 

hvilket grunnlag. Når en først starter informasjonssøkingen, vil valget av kilder ofte først 

basere seg på interesser og vurderinger om kilden i det hele tatt kvalifiseres som verdig ens 

oppmerksomhet (Burbules, 2001, s. 448). Gode brukere vil dermed forstå at 

informasjonssøking er en kontekstualisert, kompleks erfaring som påvirker, og blir påvirket 

av, de kognitive, affektive og sosiale dimensjonene hos søkeren (ACRL, 2015, s. 9).  

I denne sammenhengen bør brukere evaluere individuelle teksters produksjon, distribusjon og 

konsumering – hva Baildon og Damico (2015, s. 249) referer til som elevation. Målet er å 

sette teksten inn i en bredere kontekst ved å finne ut av hvilke disiplinære, historiske, 

kulturelle, ideologiske, sosiale og økonomiske påvirkninger som former en tekst. Videre må 

brukeren forstå sammenhengen mellom en tekst og dens forhold til hans eller hennes 

kunnskap, og egne overbevisninger og verdier. Dette må igjen sees i sammenheng med andre 

tekster og ideer, kontekster, disipliner og sjangre. Dette innebærer derfor kritiske 

undersøkelser av hvordan og hvorfor tekster blir skapt, legitimert, og distribuert. Det handler 

også om hvordan og hvorfor forskjellige folk blir påvirket av ulike tekster (Baildon & 

Damico, 2015, s. 249). «Elevation» handler dermed om at brukeren må vurdere påliteligheten 

av informasjon utformet av ulike autoriteter, og de må være i stand til å gjenkjenne partiskhet 

som vil gi privilegier til noen autoritetskilder overfor andre (relatert til verdenssyn, kjønn, 

seksuell og kulturell orientering (ACRL, 2015, s. 4).  

Troverdigheten til et budskap skapes dermed fra en interaksjon mellom kildens egenskaper 

(ekspertise, pålitelighet), budskapets egenskaper (innhold, sannsynlighet, indre konsistens, 

kvalitet) og mottakerens egenskaper (kulturell bakgrunn, tidligere overbevisninger) (Wathen 

& Burkell, 2002, s. 135). For eksempel kan kjennskap til en kilde/et budskap påvirke hvordan 

man vurderer troverdighet ved at mer kjente kilder/budskap blir ansett som mer troverdige. 

Videre kan et budskap være tilpasset mottakernes holdninger og situasjoner, som igjen kan 

føre til høyere oppfattelse av troverdighet og at man bedre husker informasjonen. Designet på 

kilden kan påvirke mottakerens oppfattelse av troverdighet. Hvis mottakeren har lite 

kunnskap om temaet, baserer de valget sitt på kildens egenskaper. Mediet som benyttes vil 

også påvirke vurdering av troverdighet, og dette baseres ofte på hvordan den grafiske 

utformingen appellerer til leseren. I tillegg til dette vil mottakernes holdninger til mediet 

påvirke deres bedømmelse av troverdighet (Wathen & Burkell, 2002, s. 136, 140). 
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Tabell 3: Examples of factors influencing credibility (print and interpersonal media) (Wathen & Burkell, 2002, 

s. 135) 

2.2.3 Lesestrategier 

Ved lesing på internett vet sterke lesere hvordan de skal navigere, hva de skal lese, og de tar 

aktive roller i konstruksjonen av mening basert på tekstene de har tilgang til (Cho, 2014, s. 

253). Fellesbetegnelsen på slike strategier er lesestrategier som er «framgangsmåter som skal 

hjelpe elevene til å øke sin leseforståelse – når strategiene brukes bevisst, strukturert og 

systematisk» (Brevik & Gunnulfsen, 2012, s. 15). Overordnet kan man si at lesestrategier 

handler om «den mentale aktiviteten leseren er i stand til å aktivere før, under og etter lesing» 

(Furnes & Norman, 2013, s. 131). Forskning viser at man kan benytte mange av de samme 

lesestrategiene på internett som man bruker når man leser tekster på papir. Uavhengig av 

hvordan en nettside presenterer informasjonen (skriftlig, bilde, lyd, video) og hvordan de 

strukturerer informasjonen (lineært/ikke-lineært), må leseren være i stand til å lære viktig 

informasjon, vurdere verdien av informasjonen, og samtidig være bevisst på eventuell mangel 

på forståelse (Cho, 2014, s. 255).  

Afflerbach & Cho (2017) har utviklet en taksonomi for lesestrategier til digitale tekster hvor 

de fokuserer på leserens evne til (a) å finne og konstruere tekster, (b) å finne og huske 

informasjon, (c) å overvåke, og (d) å evaluere. Den første kategorien innebærer at leseren må 
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kunne identifisere flere relevante tekster og deretter skape mening på tvers av disse. Dette 

innebærer å aktivere forkunnskaper. Leseren må også benytte utdypningsstrategier der ny 

informasjon i en tekst kobles til det leseren vet fra før (Brevik & Gunnulfsen, 2012; 

Afflerbach & Cho, 2017). Innholdet bør sammenlignes og kontrasteres med relaterte tekster 

for å utvikle en helhetlig redegjørelse, i tillegg til at leseren bør forsøke å se etter 

årsakssammenhenger. Videre bør leseren bruke organiseringsstrategier som refererer til den 

måten leseren velger å strukturere innholdet for å øke leseforståelsen. Dette handler om å 

sørge for at en har et gjennomgående tema. Den andre kategorien, å finne og huske 

informasjon, handler om at leseren bruker hukommelsesstrategier for å huske informasjonen 

(Brevik & Gunnulfsen, 2012, s. 63-64; Afflerbach & Cho, 2017). Leseren kan lese utdrag 

eller tekster flere ganger, og deretter bruke eventuell ny innsikt for å lære mer fra andre 

tekster. Leseren kan også huske bedre ved å skrive notater og å oppsummere innholdet i 

teksten (Afflerbach & Cho, 2017, s. 120). 

Den tredje kategorien innebærer å overvåke meningskonstruksjonen mellom de ulike 

tekstene. Dette innebærer å overvåke sin egen forståelse og forsøke å løse eventuell mangel på 

forståelse ved å søke etter klargjørende informasjon i andre tilgjengelige tekster (Afflerbach 

& Cho, 2017, s. 120; Furnes & Norman, 2013, s. 130). Dette blir ansett som metakognitiv 

lesestrategi, også kalt kontrollstrategi, som kan defineres som «oppmerksom overvåking av 

ens egen leseprosess med mulighet for å sjekke ut om målet er nådd etter endt lesing» (Brevik 

& Gunnulfsen, 2012, s. 63). Det neste steget i prosessen blir deretter å gå fra å forstå mening 

til å integrere mening på tvers av tekster. Dette oppnås ved å bruke fagkunnskap en har fått fra 

tidligere lesning. I denne delen av prosessen må leseren være bevisst på hva som er målet med 

oppgaven, og deretter tilpasse meningskonstruksjonen. (Afflerbach & Cho, 2017, s. 121). Den 

siste kategorien innebærer at leseren må evaluere og troverdighetsvurdere (sourcing) ulike 

digitale tekster. Leseren må da bruke den informasjonen han eller hun har om kilden for å 

evaluere og tolke tekstinnholdet (finansiering, forfatter, institusjon)(Cho, 2014, s. 256). Dette 

er dog til liten hjelp hvis leseren selv ikke er motivert for å lese. For å skape mening ut av en 

tekst, må leseren altså være interessert, motivert for å delta og engasjert i lesingen (Furnes & 

Norman, 2013, s. 131).   

Carmen Luke uttrykte allerede i 2003 at lesing av digitale kilder krever sideveis eller 

horisontal lesing. Hun utdyper at dette handler om å tenke sideveis på tvers av koblinger og å 

utvikle en metabevissthet om hvilke retninger man tar og hvilke man ignorerer (Luke, 2003, s. 
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400). Wineburg (2018) kom fram til den samme konklusjonen i sin undersøkelse som 

sammenlignet nettpraksisen til faktakontrollører (fact-checkers) med historikere. Han fant at 

faktakontrollørene leste mer effektivt og nøyaktig ved å åpne flere søkevinduer for så å lese 

grensesnittet horisontalt. Historikerne leste derimot vertikalt, som resulterte i færre og mer 

konsentrert kildesøk, og derav mindre nøyaktig kildekontroll. Luke (2003, s. 401) 

argumenterer derfor for at istedenfor å lære seg å tenke ‘vertikalt’, krever digitale grensesnitt 

en horisontal, eller sideveis, kognitiv mobilitet på tvers av disipliner, sjangre, multimodalitet 

og kulturelle soner. 

2.3 Literacy og digital kompetanse  

Literacy defineres ofte som lese- og skrivekyndighet (Erstad, 2016, s. 124; Lenox & Walker, 

1993, s. 313). Det er altså evnen til å avkode et budskap – historisk sett et skriftlig budskap – 

og å være i stand til å komponere en respons (Lenox & Walker, 1993, s. 313-314). Literacy 

innebærer utviklings- og læringsprosesser som tar i bruk ulike meningsskapningsressurser – 

gjennom språk, matematiske formler og visuelle framstillinger (Berge, 2005, s. 165). 

UNESCO (2004) definerer literacy som  

… the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute using printed and 

written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in 

enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate 

fully in their community and wider society. 

Literacy er dermed et sosialt produkt. Implikasjonen av dette synet er at ideer om literacy er 

forståelige kun innenfor de kulturelle, politiske og historiske kontekstene de skjer (Martin, 

2006; Bélisle, 2006, s. 52). Utviklingen av digitale medier har ført til store endringer i 

forståelsen av literacy. Dette skyldes blant annet informasjonsmengden vi får gjennom 

internett, men også økt bruk av multimodalitet – det vil si en kombinasjon av skrift, 

illustrasjoner, bilder, film, lyd og lignende (Erstad, 2016, s. 124; Lenox & Walker, 1993, s. 

314; Buckingham, 2003, s. 4). Et annet viktig aspekt ved denne utviklingen, er at denne 

formen for literacy ofte utvikles utenfor skolen (Erstad, 2016, s. 124). Dette fører til at 

literacy ikke kun krever at elevene skal ha evne til å avkode skriftlige budskap – det vil også 

kreve analytiske og reflekterende ferdigheter for å endre informasjon til en kunnskapsrik og 

meningsfull helhet (Lenox & Walker, 1993, s. 314). Dette innebærer at elever må kunne tenke 

kritisk, være mottakelige for livslang læring og at de må være i stand til å håndtere 
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informasjon de finner på internett (Bélisle, 2006, s. 54). Literacy handler altså om at 

medborgere må ha evne til å konstant konstruere sin egen kunnskap (ibid). Det finnes mange 

ulike former for literacy, men i dette kapitlet har jeg valgt å fokusere på information literacy 

og digital literacy eller digital kompetanse. Jeg har valgt å inkludere informasjon jeg mener er 

relevant for utviklingen av elevenes kildekritikk.   

2.3.1 Information literacy 

‘Information literacy’ har blitt stadig viktigere i et samfunn med rask teknologisk endring og 

store informasjonsmengder (ALA, 2000, s. 2). Dette fører til at individer må ta bevisste 

informasjonsvalg på både skole, jobb og i hjemmet. Informasjon kommer i økende grad i 

ufiltrerte formater, som igjen fører til spørsmål om ekthet, gyldighet og pålitelighet. I tillegg 

til dette blir informasjon formidlet ved bruk av multimodale hjelpemidler, som fører til 

utfordringer i individers evaluering og forståelse av informasjonen. Kort sagt kan information 

literacy defineres som en persons evne til å få tilgang til og forstå ulike informasjonsressurser 

(Lenox & Walker, 1993, s. 314). Mer presist er det et sett av evner som krever at individer er i 

stand til å anerkjenne når informasjon er nødvendig, og at de har evne til å lokalisere, evaluere 

og bruke denne informasjonen (ALA, 1989). Evnen til å lokalisere og evaluere informasjon er 

grunnleggende for et individs evne til å ta informerte avgjørelser (Lenker, 2016, s. 512). 

ACRL (2015, s. 3) definerer information literacy som 

…the set of integrated abilities encompassing the reflective discovery of information, the understanding 

of how information is produced and valued, and the use of information in creating new knowledge and 

participating ethically in communities of learning.  

ACRL understreker dermed dynamikk, fleksibilitet, individuell vekst og samfunnsopplæring. 

Koltay (2011, s. 215) oppsummerer information literacy som forsiktig uthenting og valg av 

informasjon som er tilgjengelig på arbeidsplassen, på skolen, og i alle aspekter av personlig 

beslutningstaking.  

ALA (2000, s. 2) mener at en information literacy krever at medborgere er i stand til for det 

første å avgjøre hvilket omfang av informasjon som trengs. Dette innebærer altså mangel på 

informasjon, og at det er et ønske om å finne denne informasjonen (Lenox & Walker, 1993, s. 

314). For det andre må en medborger ha evne til å få tilgang til den nødvendige 

informasjonen på en effektiv måte (ALA, 2000, s. 2; Lenox & Walker, 1993, s. 314). For det 
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tredje må individet evaluere informasjonen og dens kilder kritisk. Han eller hun må derfor ha 

evne til kritisk tekning (ibid). For det fjerde må medborgeren kunne innarbeide den valgte 

informasjonen i sin egen kunnskapsbase (ALA, 2000, s. 2). For det femte skal vedkommende 

kunne bruke informasjonen effektivt for å oppnå et bestemt formål, som innebærer å kunne 

manipulere informasjon til å møte sine behov for problemløsning og beslutningstaking (ibid; 

Lenox & Walker, 1993, s. 315). Til slutt krever information literacy at medborgere forstår de 

økonomiske, lovligmessige og sosiale fenomenene som omgir bruk av informasjon. Dette 

innebærer evnen til å få tilgang til og bruke informasjon etisk og lovlig (ALA, 2000, s. 2-3).  

2.3.2 Digital kompetanse 

Paul Gilster blir ansett som en av de første til å bruke begrepet digital literacy, med andre ord 

digital kompetanse. Han så på det som evnen til å forstå og til å bruke informasjon fra en 

rekke digitale kilder – altså literacy i den digitale alderen (Bawden, 2008, s. 18). Erstad 

(2010) på sin side definerer digital kompetanse som «(…) ferdigheter, kunnskaper og 

holdninger ved bruk av digitale medier for mestring i det lærende samfunn». Han nevner 

dermed ikke spesifikke ferdigheter i sin definisjon, men mener allikevel at det er viktig i bruk 

av digitale medier, i kombinasjon med kunnskaper og holdninger. Videre forklarer han at 

ferdigheter, kunnskap og holdninger vil påvirke individers forhold til digitale medier og at det 

derfor står sentralt i en definisjon av digital kompetanse (Erstad, 2010, s. 101). Dette 

innebærer både kunnskap om medier og det å beherske ulike måter å bruke slike medier på. 

Fordelen med Erstads definisjon er at den er dynamisk. Han begrenser ikke digital 

kompetanse til informasjonsinnhenting på internett, men fokuserer heller på at medborgere 

skal kunne oppleve mestring i et stadig endrende samfunn. Dette innebærer å mestre 

utfordringene i relasjon til kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og læring ved bruk av 

digitale medier (Erstad, 2010, s. 101).  

Selv om Erstad ikke inkluderer spesifikke ferdigheter i sin definisjon, mener han fortsatt at 

digital kompetanse består av noen komponenter som elevene vurderes i på skolen (Erstad, 

2010, s. 101). I dagens situasjon mener han at det er disse som står sentralt:  
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Tabell 4: Sentrale komponenter for utvikling av elevenes digitale kompetanse (Erstad, 2010, s. 101-102) 

Digital kompetanse skal også bidra til at elevene blir i stand til å leve i samfunnet. Dette 

relateres til lokalt og globalt medborgerskap, deres liv og karriere, og personlig og sosialt 

ansvar som krever kulturell bevissthet og kompetanse (Binkley et al. 2011, s. 37). Tilgangen 

til digitale medier har gjort det mulig for medborgere å engasjere seg i samfunnsmessige og 
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politiske aktiviteter på nett. Dette kan bidra til å motvirke det generelt lave politiske 

engasjementet som dagens samfunn er preget av (Kahne, Lee & Feezell, 2012, s. 3). Dette 

krever at elevene lærer seg å bruke digitale verktøy og medier i ulike kontekster og aktiviteter, 

og at læreren finner nye plattformer for deltakelse og bruker disse aktivt i klasserommet 

(Meyers, Erickson & Small, 2013, s. 360). Dette ses i forhold til begrepet digital danning som 

fungerer som en overordnet refleksjon rundt konsekvensene av den digitale utviklingen for 

individet, kollektivet, samfunnet og kulturen (Erstad, 2010, s. 111). Endringene påvirker vår 

kultur og være- og tenkemåte (Krumsvik, 2007, s. 254). I vårt digitale samfunn ser en at de 

unge beveger seg i en digital livsverden som på mange måter fører til nye former for 

kommunikasjon, samhandling og identitetsdanning (ibid). Det blir derfor viktig å bygge på 

elevenes forkunnskaper og erfaringer (Lankshear & Knobel, 2006, s. 21). Digital dannelse 

uttrykker en helhetlig forståelse av hvordan barn og unge lærer og utvikler sine identiteter 

(Søby, 2003, s. 8; Erstad, 2010, s. 111). Konseptet omfatter og kombinerer også ferdigheter, 

kvalifikasjoner og kunnskap, og hvordan disse anvendes i kulturen (ibid). Begrepet er ment til 

å bidra til en forståelse av hvilken innvirkning IKT har på ulike kvalifikasjoner som 

kommunikativ kompetanse, sosial kompetanse og elevenes kritiske holdninger (Erstad, 2010, 

s.112). Målet er at elevene skal bli i stand til å orientere seg i samtidskulturen og fungere som 

demokratiske og opplyste medborgere som deltar på ulike læringsarenaer (ibid).  

2.4 Kritisk tenkning 

Kritisk tenkning er en essensiell del av både kildekritikk og digital kompetanse. Det er 

universell enighet om at kritisk tenkning brukes i så å si alle aspekter av våre liv – fra hvem 

og hva vi skal tro på, til når og hvordan vi bør handle (Case, 2005). Kritisk tenkning skal 

bidra til å opprettholde demokratiet, samtidig som medborgere skal bli i stand til å kritisere 

eksisterende samfunnsstrukturer. I dagens samfunn mottar medborgere ulike budskap fra 

forskjellige plattformer, og disse må utforskes og evalueres – de må bli gjenstand for kritisk 

tenkning. Den moderne virkeligheten er kompleks og endrer seg stadig. Som framtidige 

medborgere må elever ha evne til å ta uavhengige avgjørelser, og dette gjør det viktig at de 

utvikler evnen til kritisk tenkning når de går på skolen (Aizikovitsh-Udi, 2011, s. 74). 

Viktigheten av kritisk tenkning kommer også tydelig fram i den nye overordnede delen av 

læreplanen, hvor ferdigheten er en del av opplæringens verdigrunnlag 

(Utdanningsdirektoratet, 2018).  
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2.4.1 Definisjon 

John Dewey introduserte begrepet ‘refleksiv tenkning’ for å understreke betydningen av å 

aktivt reflektere rundt kunnskap og ulike overbevisninger. Dewey definerte refleksive tanker 

som 

Active, persistent, and careful considerations of any belief or supposed form of knowledge in the light 

of the grounds that support it, and the further conclusions to which it tends. (Dewey, 1933, s. 6)  

Dewey understreker altså aktive, vedvarende og nøye overveielser av grunnlaget som støtter 

ulike overbevisninger eller former for kunnskap, og hvilke konklusjoner som kan trekkes fra 

dette. Det er tydelig at Deweys ideer om refleksiv tenkning går igjen i nyere definisjoner av 

kritisk tenkning. For eksempel definerer Robert H. Ennis (1989, s. 4) kritisk tenkning som 

«reasonable reflective thinking focused on deciding what to believe or do». Han mener altså 

at det handler om en fornuftig og reflektert tankegang som påvirker valget om hva en skal tro 

eller gjøre.  

Andre definisjoner er mer konkrete. Lipman (1988, s. 39) velger å definere kritisk tenkning 

som «skillful, responsible thinking that facilitates good judgment because it (1) relies upon 

criteria, (2) is self-correcting, and (3) is sensitive to context». Han mener dermed at kritisk 

tenkning krever dyktig, ansvarlig refleksjon som legger til rette for god dømmekraft. Dette 

gjøres ved at tekningen er basert på kriterier, er selvkorrigerende og sensitiv overfor 

konteksten. I Delphi-rapporten fra 1990 forstår de kritisk tenkning som  

…purposeful, self-regulatory judgment which results in interpretation, analysis, evaluation, and 

inference, as well as explanation of the evidential, conceptual, methodological, criteriological, or 

contextual considerations upon which that judgment is based. (Facione, 1990, s. 3)  

De mener altså at kritisk tenkning i bunn og grunn handler om en målbevisst, selvregulerende 

bedømmelse. Delphi-utvalget nevner også et sett med ferdigheter som de mener bør resultere i 

slik bedømmelse: tolkning, analyse, evaluering, og slutninger, i tillegg til å forklare hvilke 

bevis, konsepter, metoder, kriterier eller kontekster disse avgjørelsene er basert på. Halpern 

(2007, 2014) på sin side mener at kritisk tenkning er et sett med kognitive ferdigheter eller 

strategier som bidrar til at en person oppnår et ønsket utfall. Hun mener at kritisk tenkning er 

målrettet, begrunnet og målbevisst. Videre forklarer Halpern at denne formen for tenkning 

blir brukt i problemløsning, formulering av slutninger, kalkulering av sannsynlighet og til å ta 
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beslutninger – altså når en person bruker ferdigheter som er gjennomtenkte og effektive i en 

gitt kontekst eller i en type oppgave. 

2.4.2 Undervisning i kritisk tenkning 

Det har lenge vært uenighet om hvordan lærere skal undervise i kritisk tenkning. Ennis (1989) 

skiller mellom fire ulike tilnærminger: general, infusion, immersion eller mixed models. Den 

generelle tilnærmingen forsøker å lære bort evner og disposisjoner i kritisk tenkning separat 

fra faginnholdet. Målet er å lære elevene å tenke kritisk utenfor skolen. Infusion innebærer 

eksplisitt instruksjon av regler, prinsipper og kunnskap relatert til tankeferdigheter, men 

elevene mottar denne eksplisitte instruksjonen samtidig som de studerer et relevant emne og 

de blir oppfordret til å tenke dypt rundt temaet. Elever blir dermed oppfordret til å tenke 

kritisk i faget. Immersion er også et resultat av elevenes fordypning i faginnholdet, men her 

blir ikke instruksjon i disposisjoner og evner innen kritisk tenkning gjort eksplisitt. En 

kombinasjonstilnærming kombinerer eksplisitt undervisning om regler og prinsipper innen 

kritisk tenkning som en egen instruksjonstråd med enten immersion eller infusion (Ennis, 

1989, s. 4-5).  

Delphi-utvalget mener at infusion er den beste tilnærmingen for å undervise i kritisk tenkning. 

For han innebærer dette å gjøre prosedyrene eksplisitte, beskrive hvordan de blir brukt og 

utøvd, og forklare, rettferdiggjøre og modellere korrekt bruk (Facione, 1990, s. 16). Pithers og 

Soden (2000, s. 243) finner i sin gjennomgang av tidligere forskning om kritisk tenkning at 

undervisning bør relateres til faginnhold, og at lærere bør ha fokus på de bestemte formene for 

argumentasjon som blir anvendt innenfor deres disiplin, og gi eksempler på hvordan disse 

formene for resonnement kan bli brukt både innenfor og utenfor den disiplinen. Læreren må 

dermed modellere disposisjoner og den korrekte bruken av ulike ferdigheter i 

instruksjonsprosessen, samtidig som de gir forklaringer på hvorfor ting blir gjort på en 

bestemt måte (Facione, 1990, s. 19). Dette kan relateres til det Case (2005) kaller 

tankestrategier, som innebærer kunnskap om prosedyrer, modeller og organiseringsmetoder 

som kan være nyttige når man tenker gjennom et problem. Case (2005) mener også at infusion 

er den beste tilnærmingen. Han hevder at mye av frustrasjonen lærerne opplever når de 

forsøker å engasjere elevene i kritisk tenkning, bunner i det faktumet at elevene ofte mangler 

de nødvendige konseptene, holdningene, kunnskapen, kriteriene eller strategiene de trenger 

for å tenke kritisk. Case presenterer derfor fem verktøy elevene bør ha kompetanse i for å 
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kunne tenke kritisk: bakgrunnskunnskap, kriterier, ordforråd, tankestrategier og ‘habits of 

mind’. 

Elevene kan lære seg regler for hvordan de bør tenke, men de vil antageligvis ikke være i 

stand til å implementere disse uten bakgrunnskunnskap og øvelse (Willingham, 2008, s. 21). 

Case (2005) mener at bakgrunnskunnskap innebærer at elevene får relevant informasjon slik 

at de blir i stand til å reflektere rundt et tema. Delphi-utvalget på sin side mener at 

bakgrunnskunnskap relaterer til metoder eller teknikker man bruker for å foreta fornuftige 

avgjørelser i ulike kontekster (Facione, 1990, s. 6). I sin forskning viser Mandernach (2006) at 

mange lærere bruker store deler av undervisningstimene på lære elevene faginnhold. Dette 

fører til at de ikke får nok tid til å aktivisere elevene i diskusjoner og deliberasjoner, som igjen 

fører til neglisjering av utviklingen av deres evne til kritisk tenkning. Mandernach mener 

derfor at nettressurser som elevene kan få tilgang til utenfor skolen, er en god tilnærming for å 

sørge for at elevene er godt forberedte til timene (Mandernach, 2006, s. 44).  

Bakgrunnskunnskap kan sees i sammenheng med den andre komponenten Case promoterer, 

nemlig kriterier for hvordan elevene skal gjennomføre en kritisk vurdering. Å tenke kritisk 

innebærer å delta i deliberasjon, hvor intensjonen er å foreta en begrunnet avgjørelse. Disse 

avgjørelsene blir uunngåelig basert på kriterier (Case, 2005). Lipman (1988, s. 40) mener at 

kriterier er instrumenter som brukes i bedømmelse. Det faktum at kritisk tenkning er avhengig 

av kriterier, antyder at det er velfundert, strukturert og forsterket tenkning – det er mulig å 

forsvare og det kan virke overbevisende. Kriterier er rett og slett begrunnelser, og de bidrar til 

å etablere objektiviteten på perspektiver, og deskriptive og evaluerende bedømmelser 

(Lipman, 1988, s. 40). Case (2005) argumenterer for at kriteriene må være kontekst-sensitive, 

og at de må strekke seg på tvers av en rekke ulike disipliner. I denne sammenheng fremhever 

Halpern (2014) elevenes evne til å overføre læring. Dette innebærer at de må vite når kritisk 

tenkning er nødvendig (Halpern, 2014, s. 25). Hun mener at dette kan oppnås ved at læreren 

gir eksempler fra ulike disipliner, og at dette kan forbedre hvordan elevene tenker slik at de 

blir i stand til å overføre kunnskapen til andre situasjoner (Halpern, 2007, s. 9). 

Videre mener Halpern (2014, s. 20) at det er essensielt å utvikle disposisjoner som en kritisk 

tenker. Disposisjoner blir ansett som individuelle forskjeller i holdninger, egenskaper og 

‘habits of mind’ sett i forhold til kritisk tenkning (Bensley, 2011, s. 8; Facione, 1990, s. 12). 

Case (2005) mener at ‘habits of mind’ omfavner tenkerens verdier og prinsipper – altså de 

intellektuelle idealene som orienterer og motiverer tenkere på måter som bidrar til god 
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tenkning. Delphi-utvalget mener at disposisjonene må kombineres med elevenes ferdigheter i 

kritisk tenkning (Facione, 1990, s. 3-4). Dette inkluderer kognitive ferdigheter i tolkning, 

analyse, evaluering, slutninger, forklaring og selvregulering. Hver av disse er en del av 

kjernen i kritisk tenkning. En ferdighet er evnen til å engasjere seg i en aktivitet, prosess eller 

prosedyre. Dermed involverer ferdigheter i kritisk tenkning det å kjenne til et sett med 

prosedyrer og når disse skal brukes (Facione, 1990, s. 19). Med tanke på ferdigheter mener 

Halpern (2014, s. 19) at instruksjon i kritisk tenkning er betinget av to antakelser: (a) det 

finnes klart identifiserbare og definerbare ferdigheter innenfor tenkning som elevene kan bli 

lært til å gjenkjenne og bruke hensiktsmessig, og (b) hvis gjenkjent og brukt, vil elevene bli 

mer effektive tenkere. Dermed vil en del av modellen om hvordan man kan bli en bedre 

tenker bestå av å lære hvordan man skal bruke ferdigheter innenfor kritisk tenkning, og 

hvordan man kan gjenkjenne når en gitt ferdighet er nødvendig. Generelt vil det å ha en 

ferdighet inkludere å være i stand til å gjøre den rette handlingen på det riktige tidspunktet 

(Facione, 1990, s. 19; Willingham, 2008, s. 24). Delphi-utvalget understreker betydningen av 

seks ulike ferdigheter: tolkning, analyse, evaluering, slutning, forklaring og selvregulering.  
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Tabell 5: Delphi-utvalgets oversikt over ferdigheter knyttet til kritisk tenkning (Facione, 1990, s. 7) 

Det er stor enighet om at metakognisjon er en hovedkomponent i kritisk tenkning, eller som 

Lipman (1988, s. 41) skriver: «Metacognition (…) need to be equivalent to critical thinking». 

Metakognisjon refererer til vår kunnskap om hva vi vet og bruken av denne kunnskapen til å 

legge føringer for videre læringsaktiviteter. De to komponentene i metakognisjon som er 

viktigst for selvregulering innen kritisk tenkning, er overvåking og kontroll. Metakognitiv 

overvåking involverer observasjoner og vurderinger en person gjør om sin egen framgang mot 

et kognitivt mål. Korrekt overvåking er nødvendig for å ta passende avgjørelser om hvordan 

man skal justere læring, tenkning, eller andre kognitive aktiviteter for å nå et mål – med andre 

ord, for reguleringen og kontrolleringen av de kognitive prosessene (Bensley, 2011, s. 10-11). 

Elevene må dermed være i stand til å overvåke sine egne tankeprosesser, sjekke om framskritt 

blir gjort mot bestemte mål, i tillegg til at de må vurdere bruken av tid og mental innsats 

(Halpern, 2014, s. 27; Facione, 1990, s. 16). Dette vil gjøre dem i stand til å reflektere rundt 

og justere strategiene de bruker. Læreren kan legge til rette for at elevene utvikler 

metakognisjon ved å modellere måter å tenke på, bruke konseptene aktivt, og å oppfordre 

elevene til å reflektere over styrker og svakheter rundt de tankeprosessene de bruker – altså 

selvrefleksjon (Pithers & Soden, 2000, s. 243-244; Facione, 1990, s. 19). Dette kan oppnås 

ved hjelp av ‘scaffolding’. Pithers og Soden (2000, s. 244) mener at denne prosessen kan 

forsterkes ved hjelp av dialog i klasserommet, nettopp fordi kritisk tenkning og 

problemløsning på arbeidsplassen eller i livet generelt ikke er isolerte aktiviteter.  

I tillegg til alle de nevnte komponentene ovenfor, vil undervisningen i kritisk tenkning 

påvirkes av lærerens kunnskap om temaet. Læreren må ha generell kunnskap om kritisk 

tenkning og relaterte konsepter, i tillegg til å ha en forståelse for hvilke læringsstrategier han 

eller hun bør benytte for å tilrettelegge for elevenes behov (Yeh, 2011, s. 142). Læreren må 

også ha god nok kompetanse til å kunne gi elevene bakgrunnskunnskap, og han eller hun må 

gi gode tilbakemeldinger på hva elevene mestrer, og hva de kan bli bedre på (Yeh, 2011, s. 

142-143; Facione, 1990, s. 16). Videre bør læreren gi eksempler og muligheter for 

gjennomføring i praksis, være åpen for varierte svar, og oppfordre til både samhandling 

mellom elever og engasjement i gruppediskusjoner. Elever bør bli oppfordret til å være 

nysgjerrige, til å komme med protester, stille spørsmål, og peke på vanskeligheter i lærerens 

posisjon. Disse spørsmålene og protestene bør bli avklart, tolket, og utforsket objektivt. Til 
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slutt bør alle lærere ha som mål å forene temaet og elevenes egne erfaringer, og de må være 

sensitive til elevenes følelser (Facione, 1990, s. 19; Yeh, 2011, s. 143).  
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3 Metode  

I dette kapitlet gjør jeg rede for valg av metodisk design. Målet er å gi tilstrekkelig og relevant 

informasjon, som ofte kalles ‘tykke beskrivelser’, for å øke validiteten i studiet (Dalen, 2013, 

s. 96). Andre refleksjoner om validitet og reliabilitet vil bli inkludert underveis i kapitlet. I 

denne metodedelen vil jeg først gjøre rede for min førforståelse. Deretter vil jeg presentere 

hvordan jeg gikk fram for å finne utvalget, før jeg kommer inn på valg av metode. Til slutt vil 

jeg beskrive hvordan datainnsamlingen ble gjennomført. 

3.1 Førforståelse 

Med førforståelse menes de oppfatninger og meninger jeg på forhånd hadde med tanke på 

ungdomsskoleelevenes forhold til kilde- og informasjonsvalg (Dalen, 2013, s. 16). 

Utgangspunktet for problemstillingen var noen observasjoner jeg gjorde meg da jeg var i 

praksis høsten 2017. Jeg underviste blant annet om ‘den kalde krigen’ på 10. trinn. Dette 

innebar at elevene skulle lære om forskjellige konflikter som oppstod i løpet av denne 

perioden. Elevene fikk i oppgave å skrive 250 ord om hver sin konflikt, og fikk mulighet til å 

begynne med dette i én av timene. Jeg observerte at elevene hadde problemer med å finne 

kilder om de forskjellige konfliktene, og endte ofte opp med å bruke Wikipedia. I ettertid har 

jeg også gjort flere observasjoner på egen arbeidsplass som bekrefter at elevene ofte 

foretrekker Wikipedia. I en studie gjennomført av Marte Blikstad-Balas (2015) fant hun blant 

annet at elever på videregående foretrekker å bruke Wikipedia fordi de mener kilden er lett 

tilgjengelig og enkel å bruke. Jeg har dermed gått inn i studien med en forståelse av at elevene 

foretrekker å bruke Wikipedia som kilde.  

3.2 Utvalg 

I avhandlingen har jeg valgt å svare på problemstillingen ved å samle inn data ved hjelp av 

skjermopptak, intervjuer og elevtekster. I denne sammenheng er det viktig å ha en 

utvelgingsprosess som er hensiktsmessig for problemstillingen for å sørge for at analysen 

faktisk gir en forståelse for de fenomenene jeg ønsker å undersøke. Strategisk utvelging er 

basert på at en forsker «systematisk velger personer eller enheter som har egenskaper eller 

kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til problemstillingen» (Thagaard, 2018, s. 54). 

Dette innebærer en vurdering av hvilke enheter som er mest relevante og interessante, basert 
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på teoretiske og analytiske formål (Grønmo, 2004, s. 103). Avhandlingen har fokus på elever 

ved ungdomsskolen og deres valg av kilder og informasjon. Utvalget mitt måtte dermed bestå 

av ungdomsskoleelever som har tilgang til datamaskin på skolen, og som bruker kilder og 

informasjon aktivt i samfunnsfagundervisningen. Dette tilsier at jeg kunne velge fra en 

relativt stor populasjon. Jeg valgte å gjennomføre datainnsamlingen på ungdomsskolenivå 

fordi det allerede er skrevet en avhandling som fokuserer på kildebruk ved videregående. 

Videre hadde jeg et krav om at skolen måtte ligge på Østlandet, da dette området var mest 

praktisk når det gjaldt tid og ressurser. Dermed stilte jeg tre krav til mine informanter: Det 

måtte være elever på en ungdomsskole på Østlandet, de måtte ha tilgang til datamaskin, og de 

var nødt til å bruke kilder og informasjon aktivt i samfunnsfagtimene.  

Utvalget i denne undersøkelsen har basert seg på en kombinasjon av snøballmetoden og 

tilgjengelighetsutvalg. Snøballmetoden innebærer at jeg som forsker kontakter noen personer 

som har de egenskapene eller kvalifikasjonene som er relevante for problemstillingen 

(Thagaard, 2018, s. 56). Ettersom jeg ønsket å få tilgang til en klasse i ungdomsskolen, ble det 

naturlige utgangspunktet å høre med en lærer. Vedkommende underviser blant annet i 

samfunnsfag ved 9. trinn, og jeg fikk bekreftet at de jobbet aktivt med kilder. Jeg spurte 

deretter om læreren hadde en klasse hvor jeg kunne gjennomføre datainnsamlingen. På mange 

måter kan denne læreren sees på som en slags portvakt – han åpnet muligheten for kontakt 

med klassen, og gav meg deretter tilgang til felten (Fangen, 2011, s. 53). Jeg fikk gjennom 

denne prosessen introdusert prosjektet mitt for en klasse på rundt 28 elever.  

Arbeidet med å innhente informanter startet i slutten av november 2018. På dette tidspunktet 

henvendte jeg meg til kollegaen min, og hørte om han hadde en klasse som kunne være 

passende for prosjektet. Skjermopptakene og intervjuene ble gjennomført januar-februar 

2019. Jeg hadde på forhånd sett for meg skjermopptak fra hele klassen, og intervjuer med 5 

personer da dette virket som et håndterbart antall. Jeg var også bevisst på at datainnsamlingen 

og bearbeidingen av dataene ville bli en tidkrevende prosess, og la opp datainnsamlingen 

deretter (Dalen, 2013, s. 45).  Jeg var også forberedt på at det kunne oppstå teknologiske 

utfordringer i løpet av prosessen. For å være i stand til å ta opptak av skjermene, måtte 

elevene laste ned et program kalt Open Broadcaster Software (OBS). Nedlastningen krevde 

lærerens brukernavn og passord. I utgangspunktet hadde læreren vært hos alle elevene for å 

skrive dette inn, men det viste seg at det ikke alltid var tilstrekkelig og at læreren måtte gjøre 

dette flere ganger hos noen av elevene. Dette førte til at ikke alle elevene hadde fått lastet ned 
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programmet. I tillegg til dette var det to av opptakene som ikke kunne benyttes. Én av elevene 

skrev i Word at hun ikke ønsket at hennes opptak skulle brukes. En annen elev hadde ikke 

forstått hvordan hun skulle ta opptak, og hadde produsert seks forskjellige opptak på rundt 30 

sekunder hver. Dermed resulterte det i totalt 13 skjermopptak. Likevel var slike utfordringer 

forventet, ettersom ting ofte endres underveis i prosessen, fordi kvalitative metoder 

kjennetegnes av fleksibilitet og åpenhet (Grønmo, 2004, s. 145; Larsen, 2017, s. 26). 

Gjennom oppgaven elevene ble tildelt, fikk de beskjed om å skrive en elevtekst om temaet, 

basert på sine kildevalg. Disse elevtekstene gjør det mulig for meg å se hva slags informasjon 

elevene faktisk valgte fra kildene.  

Intervjupersonene ble i stor grad valgt ved hjelp av tilgjengelighetsutvalg. Dette innebærer at 

rekrutteringen blir basert på selvseleksjon – altså at personer som ønsker å delta i 

undersøkelsen tar kontakt med forskeren (Thagaard, 2018, s. 56). Elevene fikk beskjed om at 

jeg ønsket å intervjue fem personer om kilder og kildesøk. Fem elever meldte seg frivillig. Da 

jeg kom tilbake for å gjennomføre skjermopptaket var det én av elevene som trakk seg, men 

hun ønsket fortsatt å være med på skjermopptakene. I tillegg til dette var det en av de andre 

intervjupersonene som ikke var til stede da vi gjennomførte skjermopptakene. Det endte 

dermed opp med at jeg måtte velge to elever fra de 12 gjenstående skjermopptakene fordi jeg 

på forhånd hadde sett for meg å intervjue fem elever. Jeg ønsket at en av disse skulle være 

den ene eleven som allerede hadde fått signatur fra foresatte om å delta i prosjektet, og hun sa 

ja til å gjennomføre intervjuet. Én av elevene som deltok på skjermopptakene hadde gitt 

utrykk for frustrasjon rundt tidsbegrensningen for å finne kilder. Jeg tenkte at det kunne være 

interessant å snakke med vedkommende ettersom det framstod fra skjermopptakene at det var 

viktig for denne eleven å gjøre et godt inntrykk. Han sa også ja til å intervjues. Det var et 

bevisst valg at det var en jente og en gutt, ettersom intervjupersonene mine dermed bestod av 

tre jenter og to gutter. Elevenes kjønn var ikke et krav, men på denne måten kunne jeg sørge 

for at viktig informasjon ikke gikk tapt dersom et kjønn ble overrepresentert i intervjuene. 

Utvalget ble dermed også delvis basert på kvoteutvelging hvor ulike kategorier (i mitt tilfelle 

kjønn) foretas ved strategiske vurderinger (Grønmo, 2004, s. 114; Thagaard, 2018, s. 55). Jeg 

hadde på forhånd en anelse om at det ikke ville bli et stort problem å finne intervjupersoner, 

fordi temaet jeg var interessert i, ofte ikke oppfattes som spesielt sensitivt. 

Skolen ligger i utkanten av en middels stor by på Østlandet. Det er en mellomstor skole med i 

overkant av 450 elever fordelt på 18 klasser fra åttende til tiende klasse, med nesten 60 
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ansatte. Skolen tar imot elever fra tre ulike barneskoler, hvorav én av de preges av en høy 

andel elever med innvandrerbakgrunn (Øst-Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika). Dette 

fører til at skolen består av en betydelig blanding av innvandrere og etniske nordmenn. Videre 

er skolen preget av at mange av elevenes foreldre har grunnskoleutdanning som eneste 

utdanning. Områdene preges også av relativt høy arbeidsledighet, lav til middels inntekt, i 

tillegg til at mange av elevene har enslige foreldre. Intervjupersonene mine bestod av en 

etnisk norsk gutt, en etnisk norsk jente, en gutt som har foreldre fra Midtøsten, en jente som er 

født i Øst-Europa og oppvokst i Norge, og en jente som har foreldre fra Sørøst-Europa. 

Utvalget består dermed av 13 skjermopptak og 13 elevtekster, samt 5 intervjupersoner. 

Skjermopptakene og elevtekstene består av 8 gutter og 5 jenter, og fra disse ble det intervjuet 

3 jenter og 2 gutter. Intervjupersonene, som har karakterene fra 3-5 i samfunnsfag, vil heretter 

omtales med fiktive navn: Ammar, Sara, Jasminka, Nora og Fredrik. Resterende elever vil bli 

referert til som E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, og E8.  

3.3 Kvalitativ metode  

Formålet med denne studien har vært å undersøke hvilke kilder og hvilken informasjon et 

utvalg elever velger, og hvordan de reflekterer rundt disse valgene. Repstad (1998, s. 13) 

hevder at ordet kvalitativ viser til kvalitetene, det vil si egenskapene eller karaktertrekkene 

ved fenomenene vi studerer. Kvalitativ metode egner seg derfor godt ettersom jeg ønsker å se 

hvilke egenskaper som utfolder seg når elevene snakker om sine kilde- og informasjonsvalg. 

Fokuset vil være på elevenes refleksjoner, konteksten rundt disse refleksjonene, og nyanser i 

elevenes utsagn (Patton, 2015, s. 257). Målet er altså å gå i dybden på elevenes utsagn, og 

eventuelt bekrefte eller avkrefte disse utsagnene ved hjelp av skjermopptakene og 

informasjonsvalgene. Når elever søker etter ulike kilder, både på skolen og hjemme, foretar 

de aktive valg og vurderinger rundt hvordan dette skal gjøres. Det blir dermed viktig å høre 

hvordan elevene opplever situasjonen, og ikke kun beskrive de forholdene som observeres 

(Dalen, 2013, s. 15). Dette innebærer også å tolke og forstå fenomener i form av hvilke 

meninger informantene bringer til disse situasjonene (Denzin & Lincoln, 2011, s. 3). Videre 

egner kvalitative metoder seg godt for å se på hvordan folk oppfører seg i hverdagssituasjoner 

(Silverman, 2011, s. 34; Thagaard, 2018, s. 11). Det faktum at elevene bruker sosiale medier 

daglig, gjør at kildekritikk blir en del av deres hverdag. Valget falt dermed på kvalitativ 

metode fordi jeg er ute etter å få informasjon om elevenes virkelighetsoppfatning, deres 
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motiver og tenkemåte rundt kildesøk, kildekritikk og valg av informasjon (Repstad, 1998, s. 

15).  

I min avhandling har jeg valgt å bruke både skjermopptak, intervjuer og dokumentanalyse – 

som ofte refereres til som mixed methods eller triangulering (Repstad, 1998, s. 24; Larsen, 

2017, s. 30; Patton, 1999, s. 1193; Creswell & Miller, 2000, s. 126). Rettere sagt har jeg valgt 

å triangulere kvalitative datakilder ved å sammenligne observasjoner (skjermopptakene) og 

intervjuer. Tanken er at forskjellige typer data vil fange ulike aspekter ved fenomenet (Patton, 

1999, s. 1195; Grønmo, 2004, s. 67). En annen form for triangulering som kunne vært 

relevant i min oppgave, er en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode. Dette kan føre 

til både bredde og dybde i forståelsen og bekreftelsen av funnene (Johnson, Onwuegbuzie & 

Turner, 2007, s. 123). Med andre ord vil en kombinasjon av disse tilnærmingene gi et bredere 

datagrunnlag, i tillegg til at det kan bidra til en mer samlet og helhetlig forståelse av det som 

skal studeres. Dette vil gi et bedre grunnlag for tolkning (Repstad, 1998, s. 24; Grønmo, 2004, 

s. 24). Skjermopptakene kunne med fordel vært gjennomført i flere klasser på tvers av skoler, 

og gjort det mulig å se på nettopp hvor ofte elevene bruker for eksempel Store Norske 

Leksikon eller Wikipedia. Dette ville gjort det mulig å generalisere funnene over en større 

populasjon. Grunnet mangel på tid, erfaring og ressurser valgte jeg dog å ikke gjennomføre 

denne formen for triangulering (Patton, 2015, s. 256; Grønmo, 2004, s. 24; Repstad, 1998, s. 

24; Silverman, 2011, s. 30; Everett & Furseth, 2012, s. 129; Firebaugh, 2008, s. 2). 

3.3.1 Skjermopptak og strukturert observasjon 

Observasjon innebærer sosiale situasjoner og en systematisk iakttakelse av hvilke handlinger 

deltakerne utfører, både alene og i samhandling med andre (Thagaard, 2018, s. 63; Grønmo, 

2004, s. 155). Skjermopptak kan sees på som en form for strukturert observasjon eller 

systematisk observasjon (Kleven, 2014, s. 40; Postholm & Jacobsen, 2016, s. 53). Dette 

innebærer at man på forhånd har spesifisert hva som skal observeres, og at deltakerne iakttas 

mens de utfører handlingen(e) forskeren ønsker å fokusere på (Kleven, 2014, s. 41; Grønmo, 

2004, s. 183; Postholm & Jacobsen, 2016, s. 50). Denne formen for observasjon blir vanligvis 

ikke kombinert med forskerens deltakelse. Målet med skjermopptakene i min studie har vært 

å fange opp elevenes handlinger i relasjon til kilde- og informasjonsvalg og kildekritikk. 

Fokuset ble dermed på elevenes individuelle handlinger der min deltakelse som forsker var 

irrelevant. Videre krever strukturert observasjon en utforming av et observasjonsskjema hvor 
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en velger fokus for observasjonen (Grønmo, 2004, s. 184). I mitt tilfelle ble det kommunisert 

til elevene at de skulle finne informasjon om hvert sitt tema ved hjelp av internett. Dataene 

mine inneholder dermed skjermopptak av elevenes kildesøk, tidsbruk, og valg av kilde og 

informasjon. Elevenes oppgave var derfor med på å begrense fokuset i skjermopptakene. Det 

som derimot er uforutsigbart med disse skjermopptakene, er at elevene ikke nødvendigvis 

gjør det jeg ønsker at de skal gjøre. De kan velge å bruke tiden på andre ting enn å finne 

kilder, som for eksempel da jeg observerte en elev i klasserommet som spilte dataspill, og 

som for øvrig ikke fikk deltatt i studien fordi han ikke hadde lastet ned programvaren OBS.   

Som tidligere nevnt endte jeg opp med 13 skjermopptak selv om målet var at alle 28 elevene 

skulle delta. Dette kan være et resultat av min åpenhet rundt studien. Jeg hadde valgt å 

informere elevene om at formålet mitt var å observere hvilke kilder de prioriterer i 

samfunnsfag. Tanken var at det skulle ufarliggjøre prosjektet ved å gjøre det klart at temaet er 

skolerelatert og at det i liten grad ville påvirke dem personlig. I denne sammenheng er det 

viktig å forstå det som kalles «reaktivitet», «kameraeffekten» eller «observatøreffekten» 

(Blikstad-Balas, 2017, s. 513; Kleven, 2014, s. 42). Dette innebærer at forskerens 

tilstedeværelse, og det faktum at elevene er bevisst på at det blir gjort opptak av skjermene 

deres, kan påvirke situasjonen. Elever kan ønske å framstille seg annerledes ved at de for 

eksempel jobber mer effektivt fordi de er bevisste på at det blir gjort opptak av skjermen 

(Kleven, 2014, s. 42-43). Blikstad-Balas (2017, s. 153) argumenterer for at denne formen for 

reaktivitet vil skje i enhver forskningssituasjon. En kan også argumentere for at skjermopptak 

i mindre grad vil føre til reaktivitet, fordi elevene glemmer at programmet gjør opptak i 

bakgrunnen. Det kunne også vært fordelaktig å filme situasjonen i klasserommet, i tillegg til å 

gjennomføre skjermopptakene. Dette ville gitt god oversikt over hva elevene og læreren 

foretok seg. Ettersom dette er mer tid- og ressurskrevende, prioriterte jeg å sette meg bakerst i 

klasserommet for observasjon av timen da skjermopptakene ble gjennomført. 

Dersom jeg hadde valgt å benytte meg av strukturert observasjon i stedet for skjermopptak, 

ville jeg endt opp med andre data. For ved bruk av observasjon, kan det være et problem at 

synsvinkelen blir for begrenset, og at forskeren kun registrerer det forhåndspresiserte fokuset 

(Grønmo, 2004, s. 187; Kleven, 2014, s. 42). Dette kan føre til at forskeren ikke registrerer 

andre interessante hendelser (Kleven, 2014, s. 42). Fordelen ved bruk av skjermopptak eller 

videoopptak, er at forskeren har mulighet til å se opptakene flere ganger, ofte med ulikt 

analytisk fokus, i tillegg til at det kan føre til ulike tolkninger av materialet (Blikstad-Balas, 
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2017, s. 512). Et problem med skjermopptak, i motsetning til videoopptak, er at forskeren 

ikke vet hva som skjer utenfor skjermen. Denne utfordringen valgte jeg å løse ved å være til 

stede som observatør under datainnsamlingen. 

3.3.2 Det kvalitative forskningsintervjuet 

Observasjon er en god metode for å iaktta deltakernes handlinger, men det blir vanskelig å 

forklare hvorfor deltakerne velger å gjennomføre de handlingene de gjør. En måte å løse dette 

på kan være å intervjue deltakerne, og på den måten støtte opp under observasjonene. Fokuset 

i datainnsamlingen flyttes dermed fra handling til språk, eller verbale beskrivelser (Postholm 

& Jacobsen, 2016, s. 61; Kleven, 2014, s. 33). Dette vil gi forskeren innsikt i hvordan 

informantene opplever og reflekterer rundt ulike situasjoner, og hvordan de forklarer ulike 

fenomener (Postholm & Jacobsen, 2016, s. 61; Thagaard, 2018, s. 11; Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 20). Man vil da få en bedre forståelse av informantenes egne erfaringer, tanker, 

følelser og selvforståelse (Dalen, 2013, s. 13; Thagaard, 2018, s. 12). Dette vil gi forskeren 

utdypende og beskrivende informasjon om de hendelsene som har blitt observert (Dalen, 

2013, s. 13). Det ble viktig for meg å være bevisst på at forholdet mellom intervjueren og 

intervjupersonen preges av et asymmetrisk maktforhold. Selv om målet er å ha korrekte 

representasjoner av intervjupersonenes opplevelser, vil intervjuene preges av at det er 

intervjueren som har bestemt tema og hvilke spørsmål som skal stilles, og det er intervjueren 

som også skal fortolke utsagnene (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 52). Videre kan intervjueren 

påvirke intervjupersonen gjennom oppførsel eller ytre kjennetegn, dette som kalles 

intervjueffekt eller kontrolleffekt (Larsen, 2017, s. 124).  

Intervjuer kan enten være strukturerte, semistrukturerte eller ustrukturerte. I min avhandling 

har jeg valgt å gå for et semistrukturert intervju av to grunner: For det første ønsket jeg å ta 

utgangspunkt i skjermopptakene når jeg utformet intervjuguidene. For det andre ønsket jeg at 

intervjuene skulle være fokuserte på et sett forhåndsbestemte temaer. Et semistrukturert 

intervju kjennetegnes ved at samtalen er fokusert mot bestemte temaer som forskeren har 

valgt ut på forhånd (Dalen, 2013, s. 26; Postholm & Jacobsen, 2016, s. 75; Thagaard, 2018, s. 

91; Kvale & Brinkmann, 2015, s. 156). Forskeren kan bestemme rekkefølgen av temaene 

underveis, og er også åpen for at det kan tas opp temaer som ikke var planlagte på forhånd 

(Thagaard, 2018, s. 91; Postholm & Jacobsen, 2016, s. 75; Repstad, 1998, s. 65). Dette gjør at 

hvert enkelt intervju kan gjennomføres på en fleksibel måte (Grønmo, 2004, s. 168; Thagaard, 
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2018, s. 95). Ettersom jeg benyttet meg av et semistrukturert intervju, krevde det at jeg på 

forhånd utformet en intervjuguide som omfattet de temaene og spørsmålene som skal belyse 

problemstillingen (Dalen, 2013, s. 26; Grønmo, 2004, s. 168).  

For at intervjuet skal få en god kvalitet, er det viktig å stille spørsmål som oppmuntrer 

intervjupersonen til å gi konkrete og utfyllende beskrivelser av de temaene som intervjuet 

handler om (Thagaard, 2018, s. 95). Ved å bruke åpne spørsmål, vil forskeren få en autentisk 

forståelse av informantens opplevelse – det inviterer intervjupersonen til å presentere sine 

synspunkter og erfaringer (Thagaard, 2018, s. 97; Silverman, 2011, s. 44). Dalen (2013, s. 27) 

mener at et godt utgangspunkt kan være å be informanten om å beskrive noe. I min 

intervjuguide valgte jeg å starte flere av spørsmålene med «Fortell meg…», for eksempel 

«Fortell meg hva du tenker på når du velger kilder?» Jeg valgte å starte intervjuguiden med at 

intervjupersonene skulle fortelle meg hva oppgaven gikk ut på og hvilke temaer de hadde 

jobbet med før mellomkrigstiden. Tanken var at intervjuene skulle starte med temaer elevene 

var godt kjent med. Jeg utarbeidet en individuell intervjuguide til hver elev med en 

kombinasjon av generelle og konkrete spørsmål. De generelle spørsmålene inkluderte jeg på 

alle intervjuguidene, mens de konkrete spørsmålene tok utgangspunkt i skjermopptakene. Et 

eksempel er «Du klikker deg inn på Wikipedia med overskriften «Ettervirkningene av første 

verdenskrig». Kan du si litt om hva du tenkte?» Ved å bruke en kombinasjon av generelle og 

konkrete spørsmål gir det en mulighet til å forstå intervjupersonens vurderinger og meninger i 

lys av hans eller hennes konkrete erfaringer (Thagaard, 2018, s. 97; Repstad, 1998, s. 75). 

Ved å bruke de samme spørsmålene på alle intervjuguidene, har jeg sørget for å gjøre det 

mulig å sammenligne intervjuene og å skape begreper og kategoriseringer (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 163).  

3.4 Datainnsamlingsprosessen 

3.4.1 Prøveintervju 

I forkant av forskningsintervjuene ønsket jeg å utføre et prøveintervju. Jeg ønsket å teste ut 

intervjuguiden og jeg ville finne ut hvordan jeg selv fungerte som intervjuer. Et prøveintervju 

kan gjøre forskeren oppmerksom på uklare og tvetydige spørsmål, og gir dermed anledning til 

å endre på intervjuguiden. Det gir også mulighet til å få tilbakemelding på egen væremåte 

(Dalen, 2013, s. 27, 30). Jeg gjennomførte et prøveintervju med mannen min, som for øvrig 
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jobber i mediebransjen. Dette fikk meg til å reflektere rundt hva jeg egentlig var ute etter ved 

å bruke spørsmål som: «Hva vektlegger kilden?» Var det strukturen i teksten eller ord som ble 

gjentatt? Jeg kom fram til at jeg ønsket å vite hva kilden vektlegger av informasjon. Jeg ble 

dermed usikker på om jeg faktisk skulle ta med dette i intervjuene. Ville elevene være i stand 

til å reflektere over dette og i det hele tatt huske hva de hadde lest? Jeg tenkte derfor at jeg 

under intervjuene ville finne fram artiklene/videoene slik at elevene kunne se fort over for å få 

en oppfriskning. Videre kom vi fram til at mange av ordene som ble brukt, kanskje var 

unødvendig kompliserte, slik som «beskrive», «avkrefte» og «bekrefte». Jeg valgte derfor å 

bruke «fortell meg» heller en «beskriv» i mange av spørsmålene. Til slutt valgte jeg å ta bort 

spørsmål som «hvem har finansiert kilden», da jeg hadde en anelse om at elevene ikke har et 

bevisst forhold til det. Min væremåte under prøveintervjuet var avslappet, og dette kan 

selvfølgelig relateres til at jeg har et svært nært forhold til mannen min. Denne relasjonen vil 

ikke være gjeldene for intervjupersonene, så situasjonen ble i denne sammenheng ikke 

overførbar. Jeg følte dog at jeg hadde en fordel fordi jeg kjenner til elevene etter å ha vært 

vikar for dem ved tidligere anledninger. I ettertid ser jeg at det ville vært fruktbart å teste mer, 

for øvelse gjør definitivt mester. Jeg gjennomførte kun dette ene prøveintervjuet ettersom jeg 

gjorde mange justeringer og følte meg klar etter gjennomgangen.  

3.4.2 Gjennomføring av skjermopptak 

Skjermopptakene ble gjennomført i løpet av en samfunnsfagtime på 45 minutter. Læreren 

som hadde sagt seg villig til å delta i undersøkelsen, hadde på det tidspunktet med seg en 

lærerstudent. Jeg hadde på forhånd gjort det klart for studenten hva det var jeg ønsket at 

elevene skulle gjøre: De måtte søke på kilder og sette den valgte informasjonen inn i et Word-

dokument. Temaet for perioden var «mellomkrigstiden». Studenten valgte å sette i gang et 

undervisningsopplegg hvor elevene skulle finne informasjon om hvert sitt tema: 1) Den 

russiske revolusjonen, hvor de måtte inkludere informasjon om tsarens abdikasjon og 

Vladimir Lenin; 2) Den russiske revolusjonen, hvor de måtte finne informasjon om Josef 

Stalin; 3) Fascisme i Italia; 4) Årene etter første verdenskrig i Tyskland, og; 5) 

Mellomkrigstiden i Norge. Studenten ga deretter hver elev et tall, og det tallet de fikk var det 

temaet de skulle finne informasjon om. Etter at elevene hadde fått hvert sitt tema, gav 

studenten beskjed om at de som skulle være med på skjermopptakene måtte starte 

programvaren. Introduksjonen til temaet tok cirka et kvarter. Skjermopptakene varierte fra 

cirka 14 minutter til 27 minutter. Jeg var til stede i klasserommet som en passiv observatør. 
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Noen av elevene hadde ikke helt forstått oppgaven, så studenten måtte gå rundt og veilede 

disse. Det tok derfor litt lenger tid for noen av elevene å komme i gang. Elevene jobbet 

effektivt og det var lite prat mellom dem. Studenten veiledet kun elevene dersom de ikke 

hadde forstått oppgaven – med andre ord fikk ikke elevene hjelp til hvordan de burde søke 

etter kilder, eller hvordan de burde utøve kildekritikk. Etter at elevene hadde avsluttet 

opptakene fikk jeg dem til å legge filene over på minnepinner. Dette gjorde jeg fordi i 

avhandlingen til Strømberg og Sunde (2018), formidler de at noen av skjermopptakene fra 

elevene gikk tapt da disse ble sendt via e-mail. Ved å bruke minnepinner kunne jeg være 

sikker på at alle elevene leverte opptakene.   

3.4.3 Intervjusituasjonen 

Intervjuene ble gjennomført i et grupperom på skolen som sjeldent blir brukt. Det var dermed 

liten sjanse for å bli forstyrret (Repstad, 1998, s. 72; Grønmo, 2004, s. 171). I tillegg til dette 

valgte jeg å gjennomføre intervjuene på skolen fordi elevene er godt kjent med området, og 

dette kan føre til at de føler seg komfortable og trygge. Elevene ble tatt ut av 

undervisningstimer, enten i utdanningsvalg eller i engelsk. På den måten var det større 

sannsynlighet for at elevene ville si seg villige til å bli med på intervjuene. Grunnen til at 

elevene ikke ble tatt ut i andre fag, var fordi jeg selv hadde undervisning på det tidspunktet, 

og det var mest praktisk i forhold til hvilke andre lærere jeg hadde kontakt med. Elevene 

hadde allerede skrevet under på et samtykkedokument hvor de blant annet ble informert om 

studiens formål, anonymitet og konfidensialitet. Dette ble også gjentatt før selve intervjuet 

startet. Jeg valgte å starte samtalene med litt hyggelig prat, da dette ofte bidrar til at deltakerne 

føler seg trygge (Repstad, 1998, s. 72; Kvale & Brinkmann, 2015, s. 160). Jeg gikk raskt 

gjennom studiens formål og hva intervjuet tok utgangspunkt i (skjermopptakene), før jeg 

spurte om tillatelse til å ta lydopptak av intervjuet. Fordelen med å bruke lydopptaker er at 

intervjueren kan konsentrere seg om intervjuets dynamikk, i tillegg til at alt av ordbruk, 

tonefall og pauser blir registrert (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 205-206; Thagaard, 2018, s. 

112). Ved å bruke lydopptaker, ville jeg heller ikke bli distrahert av å ta notater, og jeg hadde 

muligheten til å vie all min oppmerksomhet til intervjupersonen.  

Da jeg transkriberte de to første intervjuene, ble det tydelig at jeg har mye å lære før jeg blir 

en god intervjuer. Men som Repstad (1998, s. 65) skriver: «…i et kvalitativt intervjuprosjekt 

kan selv de aller første famlende samtalene være nyttige og trekkes inn i analysen». Spesielt i 
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det andre intervjuet avbrøt jeg informantens svar ved flere anledninger for å utdype mitt eget 

spørsmål, selv om vedkommende kanskje hadde forstått spørsmålet og ønsket å svare. Jeg var 

ikke bevisst på at jeg burde stille «klare, enkle, lette og korte spørsmål» (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 196). Ifølge Repstad (1998, s. 74) skal intervjueren være forsiktig med å bryte av når 

målet er å få fram aktørens eget syn. Det kan føre til en passivisering av intervjupersonen og 

gjøre vedkommende usikker på om han eller hun har noe interessant å si. Mitt inntrykk er at 

informanten i dette tilfellet ikke lot seg påvirke av avbrytelsene, og fortsatte å svare godt på 

spørsmålene.  Ved andre anledninger la jeg opp til hva svaret skulle være, også kalt ledende 

spørsmål eller spørsmålseffekten (Larsen, 2017, s. 125). Dette kan påvirke studiens reliabilitet 

ved at intervjupersonen opplever forventninger om å si seg enig eller uenig med intervjueren 

(Thagaard, 2018, s. 97). Intervjuet med Ammar var også preget av mangel på 

oppfølgingsspørsmål. Under transkriberingen av intervjuet innså jeg at jeg ønsket oppklaring 

på noen av utsagnene. Mangelen på oppfølgingsspørsmål handler om at fokuset mitt ikke var 

å lytte til svarene, men heller å finne ut hva som var neste spørsmål ifølge intervjuguiden. 

Dette er problematisk fordi det er viktig at intervjueren «lytter og viser interesse, forståelse og 

respekt for det som blir sagt» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 160). 

I tillegg til dette hadde jeg en tendens til å glemme å fokusere på at elevene skulle beskrive 

ulike situasjoner. Dette innebar at jeg brukte spørreord som «hva» eller «hvorfor». Uten 

unntak brukte jeg ja/nei-spørsmål i alle intervjuene. Størsteparten av disse var et forsøk på å 

bekrefte at jeg hadde forstått det eleven hadde sagt (fortolkende spørsmål), men noen av dem 

var også uavhengige spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 167). Interessant nok var det 

slik at jentene svarte mye mer omfattende enn guttene. En grunn til dette kan være at 

intervjuguiden var for detaljert, og at dette førte til passive svar (Repstad, 1998, s. 65). Jeg 

tror nok heller at jentene i dette intervjuet preges av at de ønsker å utdype svaret sitt, mens 

guttene liker å svare kort og konsist. Intervjuene med jentene var også i større grad preget av 

at de tok initiativ til hvor samtalen skulle gå. Grønmo (2004, s. 171) mener at forskeren må 

være åpen for dette, men må styre intervjuet slik at det dreier seg om de temaene som er 

relevante for studien – dette var uproblematisk i disse intervjuene. Intervjuene ble også preget 

av at jeg fulgte intervjuguiden på starten, men at jeg etter hvert tilpasset spørsmålene til 

intervjupersonenes svar. Dersom samtalen stoppet opp, henvendte jeg meg til intervjuguiden 

for å sørge for at jeg fikk med meg alle temaene jeg ønsket. Til slutt valgte jeg å avslutte 

intervjuene ved å spørre intervjupersonene om det var noe mer de ønsket å fortelle eller legge 
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til. Mitt inntrykk er at elevene synes det var ålreit å delta i intervjuene, og at jeg klarte å skape 

en god stemning i intervjusituasjonene. 

3.4.4 Etiske retningslinjer 

Jeg har fulgt etiske retningslinjer for behandling av personopplysninger i forskning, fastlagt 

av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Studien ble meldt til NSD i september 2018 og ble 

godkjent i oktober 2018 (vedlegg 4). Skjermopptakene og intervjuene ble gjennomført etter at 

studien var godkjent av NSD. Deltakerne gav et informert samtykke til å delta på 

skjermopptakene og intervjuene. NSD krevde også at intervjupersonene fikk tillatelse fra 

foresatte til å delta på intervjuene. Deltakerne og foresatte signerte en samtykkeerklæring i 

forkant av datainnsamlingen som presiserte at deres deltakelse i studien var frivillig, og at de 

når som helst kunne trekke seg uten at det ville få personlige konsekvenser (vedlegg 1). 

Samtykkeerklæringen informerte også om studiens formål, og det faktum at deltakernes 

opplysninger ville bli anonymiserte. Alle lydopptak, transkripsjoner og personopplysninger er 

anonymisert og behandlet konfidensielt gjennom hele forskningsprosessen. Jeg har vært den 

eneste som har hatt tilgang til skjermopptakene, lydopptakene og de transkriberte 

dokumentene, og de har vært sikret og ikke blitt delt videre. Opptakene ble slettet så fort de 

ble transkriberte. Informantenes personopplysninger og de transkriberte dokumentene vil 

slettes og makuleres når studien avsluttes våren 2019. 

3.5 Analyse av dataene  

3.5.1 Transkribering av skjermopptakene og intervjuene  

Jeg benyttet et digitalt opptaksprogram som lagret videofiler av elevenes skjermer, og under 

intervjuene valgte jeg å bruke en lydopptaker. Fordelen med å benytte slike tekniske verktøy 

er at det gir mulighet for å overføre materialet til en datamaskin hvor det kan spilles av etter 

behov, og det gir mulighet til å klikke seg fram og tilbake i opptakene (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 205). Jeg valgte å transkribere samtlige skjerm- og lydopptak. Jeg hadde mulighet til 

å transkribere to av intervjuene før jeg gjennomførte de to neste. Jeg transkriberte også disse 

før jeg gjennomførte det siste intervjuet. Dette var med på å utvikle meg som intervjuer, og 

førte til en bedre kvalitetssikring av de resterende intervjuene. Etter hvert intervju skrev jeg en 

logg over tanker om intervjuet, blant annet informantenes kroppsspråk og stemningen i 
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intervjusituasjonen. I transkripsjonene valgte jeg å inkludere alt av «eh»-er, latter og pauser, 

og jeg valgte å skrive informantenes egen dialekt. Dette handlet i stor grad om uerfarenhet og 

redsel for at informasjon skulle gå tapt i overgangen fra lydopptakene til transkriberingene. 

Likevel kan det være en fordel å inkludere pauser og latter i transkripsjonen, ettersom det kan 

gi et hint om underliggende betydninger. Jeg har derimot valgt å fjerne mange av disse 

elementene i de endelige presentasjonene av sitatene for å gjøre det mer behagelig for leseren, 

og jeg valgte å skrive utdragene på bokmål. Jeg har også forsøkt å gjøre språket mer formelt. 

Dette innebærer at jeg har endret ord som «atte» til «at», og «lissom» til «liksom», og jeg har 

valgt å fjerne uttrykk som «litte grann», «på en måte» og «eller sånt noe», «noe greier» o.l. 

Det som er problematisk med en slik redigering, er at det kan svekke dataens validitet og 

reliabilitet. Jeg har vært bevisst på at det jeg har fjernet og redigert ikke påvirker deltakernes 

meningsinnhold, både i transkripsjonsfilene og ved sitering i studiens analyse. For å sikre 

konfidensialiteten har transkripsjonene blitt registrert med deltakernes fiktive navn. 

3.5.2 Kategoribasert analyse 

Transkriberingen av både skjermopptakene og intervjuene bidro til at jeg hadde en ganske 

god oversikt over datamaterialet. I løpet av denne prosessen hadde jeg gjort meg noen tanker 

om hvilke temaer jeg anså som viktige for problemstillingen. Jeg anvendte derfor 

temaanalytisk tilnærming på både skjermopptakene, intervjuene og elevtekstene (Thagaard, 

2018, s. 152; Rapley, 2016, s. 333). Jeg hadde skrevet ut alle transkripsjonene, og valgte å 

markere hvert tema med ulike fargekoder basert på sammenlikninger mellom deltakerne. 

Dette gjorde jeg ved å markere likheter og ulikheter, beskrivelser og mønstre relevante for 

problemstillingen – det som ofte defineres som constant comparison, (Boeije, 2010, s. 83). 

Jeg har benyttet tabeller i flere deler av analysen fordi det gir et bedre helhetsinntrykk og en 

mer systematisk oversikt, og det gjør det enklere å sammenligne dataene (Larsen, 2017, s. 

116). Jeg valgte å starte analyseprosessen med skjermopptakene. Jeg startet kodingsprosessen 

med å se etter elevenes tekniske ferdigheter – ikke fordi dette var spesielt relevant for 

problemstillingen, men fordi det i transkriberingsprosessen kom frem at det var tydelige 

forskjeller mellom elevene. Jeg valgte å sette de ulike tekniske ferdighetene inn i en tabell, for 

eksempel «er i stand til å endre font», og markerte hvor mange elever som gjorde dette på 

skjermopptakene. Etter å ha gått gjennom alle transkripsjonene, ved hjelp av 

skjermopptakene, utviklet jeg koder og kategoriseringer i samme tabell. Etter at dette var 

gjort, valgte jeg å se på elevenes søkeord. For hvert av temaene elevene fikk utdelt, valgte jeg 
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å lage en tabell med de ulike søkeordene. Her markerte jeg også hvor mange av elevene som 

søkte på det samme, og om de søkte på de samme søkeordene flere ganger. Til slutt lagde jeg 

en tabell over de ulike kildene elevene brukte, hvor lenge de var inne på kildene og hvor 

mange av elevene som var inne på samme kilde.  

I analysen av intervjuene valgte jeg å lese gjennom transkriberingene flere ganger for å få en 

følelse av helheten og en oversikt over de ulike temaene. Jeg hadde skrevet ut 

transkripsjonene hvor jeg markerte de ulike utsagnene, og noterte ned stikkord og tanker om 

temaer – altså koder. Deretter laget jeg en tabell med de ulike kodene i den venstre kolonnen, 

og utsagn fra de ulike intervjupersonene i den høyre kolonnen. I overgangen fra 

transkripsjonene av intervjuene til tabellen, inkluderte jeg kun det jeg anså som relevant 

informasjon for studiens formål. Jeg satte deretter inn en tredje kolonne til venstre i tabellen 

slik at jeg kunne lage kategorier, og på denne måten sammenfatte de ulike kodene. Jeg valgte 

å lese over transkripsjonene på nytt for å se om det var flere utsagn eller temaer som kunne 

være relevante for problemstillingen. Dette førte til at jeg fant flere utsagn som kunne 

benyttes under de ulike kategoriene, i tillegg til at jeg valgte å inkludere informasjon som jeg 

først anså som irrelevant. Til slutt så jeg over alle elevtekstene sammenfattende. Her valgte 

jeg også å sette opp en tabell for de ulike temaene elevene hadde fått tildelt, for deretter å 

sammenlikne hva slags informasjon de hadde valgt å inkludere i sin elevtekst. Det faktum at 

elevene hadde forskjellige temaer og at de ofte valgte ulik informasjon, gjorde det vanskelig å 

finne sammenhenger. Jeg satt derfor igjen med ulike stikkord og temaer, men ingen 

kategoriseringer. Jeg har dermed benyttet meg av deskriptiv analyse som innebærer at 

kodingen og kategoriseringen av materialet har blitt gjennomført med et åpent sinn (Postholm 

& Jacobsen, 2016, s. 104; Larsen, 2017, s. 115; Grønmo, 2004, s. 268). Kodene og 

kategoriene er forankret empirisk i deltakernes erfaringer og handlinger, og er derfor ikke 

forankret i tidligere teori(er) (Thagaard, 2018, s. 153, 172; Grønmo, 2004, s. 179).  

Etter den deskriptive analysen, var målet å finne mønstre og sammenhenger (Larsen, 2017, s. 

116). Dette er en prosess som kan knyttes til den hermeneutiske spiralen, hvor hver enkelt del 

blir studert for å få en bedre forståelse av helheten (Postholm & Jacobsen, 2016, s. 102). 

Målet med studien har vært å få en helhetlig forståelse av elevenes kilde- og informasjonsvalg 

i samfunnsfag (Grønmo, 2004, s. 280). Dette innebærer å gi funnene mening ved å sette dem 

inn i et teoretisk rammeverk (Postholm & Jacobsen, 2016, s. 109; Larsen, 2017, s. 122). I 

kapittel 4 utdypes analysen ved å gi en helhetlig fortolkning av elevenes kilde- og 
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informasjonsvalg. Målet er å vise likheter og nyanser i elevenes utsagn, handlinger og 

produkter ved å knytte det til et teoretisk rammeverk. Funnene vil dermed presenteres og 

begrunnes ved å bruke observasjoner fra skjermopptakene, utsagn fra deltakerne og 

informasjon fra elevtekstene. Basert på dataene har jeg utviklet et sett med kategorier, og i 

kapittel 4 vil jeg tydeliggjøre hva hver av disse innebærer. Noen av kategoriene vil overlappe 

hverandre, ettersom de beskriver det samme fenomenet. Jeg har forsøkt å skille mellom egne 

fortolkninger og det som faktisk observeres på skjermopptakene, deltakernes faktiske utsagn 

og utdrag fra elevtekstene.  
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4 Presentasjon av funn og analyse 

Med utgangspunkt i studiens problemstilling vil datamaterialet fra skjermopptakene, de 

kvalitative intervjuene og elevtekstene i det følgende bli presentert, tolket og analysert. 

4.1 «Jeg tenker liksom ofte sånn, de største sidene 

som Store Norske Leksikon og Wikipedia» 

Under intervjuene kom det fram at elevene foretrekker å bruke kilder de har kjennskap til. 

Fire av de fem elevene fortalte følgende:  

Ammar: Og da brukte jeg noen kilder som jeg vanligvis bruker. Det er for så vidt Wikipedia eller SNL. 

Jeg bruker de kildene egentlig fordi det er det beste jeg bruker, og har brukt siden 4.klasse, 5.klasse, på 

barneskolen. 

Nora: Jeg tenker liksom ofte sånn, de største sidene som Store Norske Leksikon og Wikipedia. Det er 

(…) det vi pleier å bruke mest på skolen. 

Sara: Hvis jeg faktisk ser en random nettside som jeg ikke vet (…), så foretrekker jeg Store Norske 

Leksikon. Fordi det er den jeg kjenner igjen.  

Jasminka (snakker om Store Norske Leksikon): Ja, som jeg ofte bruker da.  

Intervjupersonene uttrykte derfor at de ønsket å gå inn på de nettsidene de gjorde fordi de 

hadde vært der før – det Wilson (1983) refererer til som first-hand experience. Det kan derfor 

se ut til at kjennskap til kildene øker elevenes tillit til kildene. Dette stemmer overens med 

Wathen & Brukell (2002) som mener at kjennskap til en kilde påvirker hvordan elevene 

vurderer troverdighet – mer kjente kilder blir ansett som mer troverdige.  
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Diagram 1: Presenterer prosentvis elevenes bruk av de tre mest brukte kildene. 

I intervjuene kommer det også fram at det er Store Norske Leksikon (SNL), Wikipedia og 

Youtube elevene bruker mest. Skjermopptakene viser at Sara, Nora og Ammar klikker seg inn 

på Wikipedia. Sara nevnte i intervjuet at hun alltid går inn på Wikipedia først for å se hva 

slags informasjon de har, men forklarte videre at hun «innså at det ble litt for mye» i dette 

tilfellet. Nora fortalte at hun «gikk inn på Wikipedia, for det er den siden jeg pleier å bruke 

mest, for da pleier det å stå ganske mye bra da». Ammar informerte om at det første han 

gjorde for å finne informasjon, var å gå inn på Wikipedia fordi «du kan bare gå inn og se først 

hva det handler om, også finner jeg konkrete svar som jeg leter etter». Flere av disse funnene 

er i overensstemmelse med funnene til Blikstad-Balas (2015), hvor hun finner at tre av fem 

elever uttrykker positive holdninger til bruk av Wikipedia i skolearbeidet. Skjermopptakene i 

min studie viser at 61% av elevene valgte Wikipedia som den første kilden, 31% valgte SNL, 

og 8% valgte ingen av disse som første kilde. Blikstad-Balas fant at 85% ofte eller alltid først 

gjennomførte et google-søk, som deretter tok elevene videre til Wikipedia. I undersøkelsen til 

Blikstad-Balas gir elevene uttrykk for at Wikipedia er enkelt å bruke, og at encyklopedien 

bidrar til enkel tilgang til informasjon. Mange mente også at Wikipedia ga et godt overblikk 

og en helhetsforståelse. Disse funnene stemmer godt overens med utsagnene til Nora og 

Ammar. Sara ser ut til å gå i den andre retningen fordi hun mener at Wikipedia blir for 

komplisert og at det blir for mye informasjon.  

Sara: (…) alle som skriver så kompliserende ting, som vi egentlig ikke trenger å vite. Jeg hadde ikke 

gått inn på Wikipedia så mye fordi de [skriver] på en komplisert måte. [Wikipedia har] mange linker og 

sånn som jeg ikke vil trykke på, som jeg ikke liker.  

42 %

37 %

21 %

PROSENT ELEVER PER KILDE

Store Norske Leksikon Wikipedia Youtube
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Selv om Ammar mener at Wikipedia gir et godt overblikk, mener han allikevel at «det er 

liksom mye i ett, og liksom mye i en side, og det er for mye informasjon som egentlig er, litt 

av det er unødvendig». Nora gir også uttrykk for at en del av begrepene som brukes på 

Wikipedia blir for kompliserte: «(…) det pleier å stå ganske mye sånn, latinske navn, så mye 

sånn voksen, eller doktorord på en måte, eller sånn vanskelige ord». Da Sara snakket om 

Youtube nevnte hun at videoene noen ganger «(…) så kompliserte ut hvis de var litt for lange 

og jeg hadde en short period of time, så er det litt komplisert, jeg bare ‘ah, nei, jeg har ikke tid 

til det der’». Dette kan henge sammen med det faktum at elevene skulle finne informasjon om 

historiske hendelser, og at det er store mengder med fakta og beskrivelser tilgjengelig på nett 

som kan virke kompliserte. Elevene i intervjuene ser derfor ut til å velge informasjon og 

kilder basert på hvor enkelt det forklarer ulike fenomener.  

Ammar: Jeg tar det enkleste ut av alle kildene og bytter ut de fleste vanskelige orda som er inni der (…).  

Sara: (…) hvis jeg liksom søker opp noe (…) så jeg søker alltid opp på engelsk, og jeg skriver alltid 

‘short explained’ eller ‘explained shortly’ liksom.  

Fredrik om Youtube: Ja, fordi der er det, der forteller de litt mer om tinga da, enn bare masse ord du 

aldri har hørt om.  

Fredrik og Jasminka klikket seg ikke inn på Wikipedia. Jasminka informerte i intervjuet om at 

hun foretrekker SNL fordi «den er mer liksom til å stole på enn Wikipedia». Diagram 2 viser 

også at Jasminka går inn på tre ulike Youtube-videoer. Dette begrunner hun med at hun 

foretrekker en kombinasjon av tekst, lyd og bilde. Sara bruker også mesteparten av tiden sin 

på Youtube. Hun begrunner dette med at «de har mange videoer (…) om første verdenskrig» 

og at  

…istedenfor å lese og ikke vite hvordan jeg sier ord (…) det er egentlig hvorfor noen andre må lese 

artiklene for meg. Og folk som lager videoer, de også tar ut for kompliserende ting. Og noen ganger så 

har de også med bilder. Som også forteller, you know.  

Sara og Nora uttrykte derfor at de foretrekker multimodale kilder, og viser at de er i stand til å 

tilegne seg, behandle, tolke og vurdere informasjon fra digitale kilder 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). Diagram 2 viser hvilke kilder intervjupersonene brukte oftest. 

De begrenset seg til totalt åtte ulike kilder. 
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Diagram 2: Viser en oversikt over hvor mange ganger intervjupersonene klikker seg inn på ulike kilder. 

Skjermopptakene viser at 10 av 13 elever klikket seg inn på SNL, 9 av 13 på Wikipedia og 5 

av 13 benyttet seg av Youtube som kilde. 

 

Diagram 3: Viser en oversikt over de mest brukte kildene fra skjermopptakene. 

Diagram 4 viser hvor lenge intervjuobjektene oppholdte seg på de ulike kildene, og det er 

tydelig at de brukte mest tid på SNL, Wikipedia og Youtube. Fredrik, Ammar og Jasminka 

brukte mest tid på SNL. Jasminka og Fredrik fortalte at de bruker kilden fordi de stoler på 

den. Fredrik begrunner dette med at «den er jo godkjent av veldig mange. Lærere, og folk 

som vet hva de driver med». Jasminka opplyste også om at hun liker å bruke SNL fordi «der 

finner jeg jo masse bra informasjon». Ammar forklarte at: 
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SNL er liksom mer enklere å bruke føler jeg. Men Wikipedia er sånn…alt i ett, og du kan liksom lese 

frem og ta det beste ut av Wikipedia da. SNL er liksom klart. Jeg synes det er mer klart enn Wikipedia. 

Videre ser vi at Nora bruker mest tid på Wikipedia. Dette er den eneste kilden hun benytter 

under skjermopptaket. Hun ser ut til å like hvordan Wikipedia ofte har en innholdsfortegnelse 

som gjør det lettere for henne å finne det hun trenger: «(…) også står det om historie og sånne 

overskrifter, her står det om historie, her står det om lederne for eksempel (…)». Videre sa 

hun: 

For det er ikke alle sider man har på SNL, fordi det er ikke alle som er opprettet eller noe sånt noe, så 

Wikipedia er kanskje litt større sånn da, at det står mye mer der om forskjellige ting. 

Da jeg spurte henne om hvorfor hun valgte å ikke bruke SNL, lo hun usikkert, og svarte at 

hun «kom ikke på det». Nora viser dermed at hun har en oppfattelse om at SNL er en kilde 

som hun burde bruke når hun gjør skolearbeid.  

  

Diagram 4: Sammenlagt tidsbruk i minutter, intervjupersonene. 

Diagram 5 viser hvor mye tid elevene som har deltatt på skjermopptakene til sammen bruker 

på de ulike kildene. «Annet» representerer kilder som de ulike elevene oppholder seg på i 

under fem minutter, og som de kun går inn på én gang i løpet av skjermopptaket. Her ser vi at 

elevene bruker mest tid på SNL og Wikipedia. 
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Diagram 5: Sammenlagt tidsbruk i minutter, skjermopptak. 

En av grunnene til at elevene i stor grad velger å bruke SNL og Wikipedia, kan være fordi 

disse kildene ofte dukker opp dersom man gjennomfører et Google-søk på norsk. Ved å bruke 

de samme søkeordene som elevene i Google, ser vi at Wikipedia er en av de fem øverste 

kildene i 24 av 26 tilfeller, og SNL dukker opp i 22 av de 26 tilfellene. Det faktum at SNL og 

Wikipedia i nesten alle tilfeller er en del av søkeresultatet i Google, kan også forklare hvorfor 

Nora omtaler disse to nettsidene som «de største sidene». Funnene viser også at det kun er én 

elev som klikker seg til side to i Google-søket. En kan derfor stille spørsmål ved hvorfor de 

resterende elevene valgte å ikke gå til side to: Var det fordi de fikk den informasjonen de 

trengte på første side? Eller var det på grunn av mangel på tid? Handler det om at elevene rett 

og slett ikke er kritiske nok til de første kildene som dukker opp i et Google-søk? Har de den 

digitale kompetansen som er nødvendig for å vite at det er mulig å klikke seg videre til neste 

side? 

4.2 Troverdighet 

I dette delkapitlet vil jeg undersøke hva elevene tenker om kilder og deres troverdighet. Da 

jeg spurte intervjupersonene om hva som gjør at de stoler på en kilde, er det temaer som 

lærerens rolle, kontrollering av informasjon, og kvalitetssikring som kommer til syne.   

4.2.1 «Han er læreren. Han burde vite hva han gjør.»  

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Store Norske Leksikon

Wikipedia

Youtube

Nettavisen

Aftenposten

Annet

TIDSBRUK I  MINUTTER



52 

 

I intervjuene fortalte elevene at de har fått beskjed av læreren om at de kan bruke Store 

Norske Leksikon. Som nevnt sa Fredrik at han stoler på SNL fordi den er godkjent av lærere 

og folk som vet hva de driver med. Jasminka fortalte at «læreren har sagt at vi skal ta den. Og 

det er nettsider du kan stole på». Ammar forklarte at  

Det er alltid læreren som sier at jeg skal bruke SNL, og det er liksom mest riktig da, jeg vet ikke 

hvorfor, men jeg får liksom beskjed om å bruke mer SNL enn Wikipedia. (…) det er liksom det jeg har 

fått vite at er riktig, så jeg bare tar det som står der.  

Nora var ikke helt enig i dette, og sa at lærerne ikke sier «at du må gå inn på SNL, for det er 

ikke alt som står der heller», og at de sier «at man må tenke seg litt om da, at høres det her 

troverdig ut eller ikke». Hun mener at «læreren har jo sagt at det går an å bruke Wikipedia, 

men det er bare at du, hvis du føler at den faktaen du finner er grei». Jasminka hadde spurt 

«lærerne her om dagen om [rbnett.no] var til å stole på. Også sa ho at de fleste var det». Når 

jeg spurte Sara om de har fått en forklaring på hvorfor de ulike sidene er til å stole på, så sa 

hun: «han er læreren. Han burde vite hva han gjør». Elevene tilskriver altså læreren kognitiv 

autoritet. Elevene anser lærerens innflytelse som riktig fordi de mener at han eller hun er 

verdig å tro på. Ifølge Wilson (1983) handler dette om lærerens kompetanse og pålitelighet – 

for elevene vil læreren ha kognitiv autoritet som et resultat av sin profesjon, og ved at elevene 

har tillit til at det læreren sier er korrekt. Elevene tilskriver dermed kognitiv autoritet basert på 

yrkesrelatert spesialisering og personlig tillit. Jasminka fortalte også at hun valgte å gå inn på 

NDLA fordi «det var videregående-skole ting, så da tenkte jeg, ‘ja, det er til å stole på’». Hun 

gir dermed kognitiv autoritet til skolen som institusjon ved at hun anser informasjon som har 

tilknytning til videregående som troverdig (Fritch & Cromwell, 2001). Sara forklarte også at 

hun valgte å bruke en spesifikk Youtube-video «fordi [læreren] alltid viser oss de videoene fra 

den samme personen». Læreren har dermed modellert hvilke Youtube-kanaler han anser som 

troverdige.   

Ammar og Jasminka fortalte videre at grunnen til at de ikke bruker Wikipedia, er fordi «det 

kan være redigert på». Jasminka mener at man kan stole på en kilde hvis «det ikke er mange 

som liksom kan skrive på nettsiden». Jasminka utdyper at SNL «er mer liksom til å stole på 

enn Wikipedia. Fordi det er veldig mange som kan gå inn på den å hacke eller noe sånt. Også 

kan de skrive hva enn de vil». Nora sa seg enig i dette, og mener at bakdelen med Wikipedia 

er at «man kan jo gå inn å redigere det selv (…) og at da kan det bare stå masse tull». De 

mener derfor at de ikke kan stole på Wikipedia fordi hvem som helst kan legge til informasjon 
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og redigere eksisterende informasjon. Dette funnet er i overensstemmelse med undersøkelsen 

til Blikstad-Balas (2015). Hun finner at flere av elevene anså lærerens mangel på godkjenning 

som den største ulempen ved å bruke Wikipedia i skolekontekster. Selv om Ammar og 

Jasminka mener at grunnen til at de ikke anvender Wikipedia er fordi hvem som helst kan 

gjøre endringer, ser det ut til at de indirekte påvirkes av lærernes meninger. Blikstad-Balas 

fant også at elevene bruker Wikipedia til tross for deres bevissthet rundt anonymt 

forfatterskap og nettsidens noe dårlige rykte. Dette bekreftes i min studie hvor 9 av 13 elever 

velger å bruke Wikipedia. Nora mener at man kan løse troverdighetsproblemet til Wikipedia 

ved å «bare tenke liksom, det er ikke alltid man klarer å tenke om at det er riktig, men man må 

liksom tenke om det er troverdig da, at det ikke står masse tull og sånt». Nora sin uttalelse kan 

tolkes som at hun bruker tidligere tilegnet kunnskap og kildekritikk for å vurdere informasjon, 

uten å være i stand til å forklare prosessen. 

Jasminka fortalte at hun «stoler på de meste Youtube-videoene egentlig», på tross av at hun 

har gitt uttrykk for at Wikipedia ikke er troverdig fordi hvem som helst kan legge til 

informasjon. Hun viser dermed at hun ikke er i stand til å overføre sin kunnskap om hva som 

gjør Wikipedia mindre troverdig til andre situasjoner. Youtube er en plattform som er lett 

tilgjengelig, og som er utviklet for å gjøre det enklere å legge ut videoer på nett. Dette 

innebærer også at hvem som helst kan legge ut videoer. Sara nevnte også at hun i det siste har 

begynt å bruke Reddit som kilde. Hun forklarte at «de har en ‘r/explain it like I’m five’. Så de 

forteller veldig bra», som tydeliggjør at hun foretrekker å bruke Reddit dersom hun skal ha en 

rask og enkel forklaring på et tema. Videre fortalte Sara at «du kan gå til en side av Reddit 

som faktisk snakker om profesjonelle ting». Da jeg spurte henne hvem som starter disse r/-

trådene, fortalte hun meg at «de kan bare hvem som helst egentlig starte». Det blir dermed 

tydelig at en av de tradisjonelle måtene å redegjøre for troverdighet på, nemlig å finne ut 

hvem forfatteren er og hans eller hennes kvalifikasjoner, er nærmest umulig når elevene 

benytter seg av kilder som Youtube, Wikipedia og Reddit. Når jeg spurte intervjupersonene 

om de sjekket hvem som hadde skrevet artiklene de hadde brukt, svarte samtlige elever nei. 

Disse funnene kan tyde på at det er lite dialog mellom lærer og elev om hva som faktisk gjør 

en kilde troverdig. Blikstad-Balas (2015) finner også i sitt studium at elevene sjelden 

diskuterer Wikipedia med sine lærere, og at de mangler forståelse for hvorfor lærerne ikke 

aksepterer encyklopedien. Dette kommer til syne i sitatet til Ammar hvor han uttrykker at han 

ikke vet hvorfor SNL er mest riktig. Elevene er bevisste på at SNL er en kilde som er 
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godkjent av læreren, og at Wikipedia ikke bør benyttes fordi artiklene kan redigeres av hvem 

som helst. De gir ikke uttrykk for at de er i stand til å reflektere rundt dette utenfor lærerens 

kognitive autoritet.  

4.2.2 Kontrollerer informasjon med andre kilder 

I intervjuene kommer det fram at elevene i noen tilfeller velger å kontrollere informasjonen de 

finner i en kilde ved å gå inn på en annen nettside. Dette blir ikke bekreftet av 

skjermopptakene, men det er mulig at årsaken var elevenes tidsbegrensning på denne 

oppgaven. Nora fortalte at hun noen ganger velger å «sammenligne [læreboka] og det som 

stod i Wikipedia eller kildene da». Fredrik fortalte at når han skal finne definisjoner av ord og 

«når du søker på ordet og så ‘definisjoner og betydning’ så kommer det opp enten en SNL-

side eller en Wikipedia-side. Så da leser jeg som regel de to og ser om det er noenlunde likt». 

Sara og Jasminka fortalte også om hvordan de kontrollerer informasjonen på ulike nettsider: 

Sara: Selvfølgelig er ikke [Wikipedia] så ordentlig kilde. Det er derfor vi gjør litt research. Jeg er litt 

skeptisk. Så går jeg til en annen [nettside] for å finne ut litt mer, og hvis den er sånn, ‘ja, okey’, da er 

det sant. Hvis det høres litt rart ut da sjekker jeg selvfølgelig en annen kilde for å se om det er ekte. 

Jasminka: Hvis det liksom ikke høres veldig riktig ut for meg så sjekker jeg andre nettsider. For 

eksempel, da går jeg inn på Wikipedia, også sjekker om det står samme ting som på Store Norske 

Leksikon. Eller på en annen nettside da. For at alt liksom skal stemme, så jeg ikke tar feil.  

Det blir dermed tydelig at dersom informasjonen de finner stemmer overens med 

informasjonen fra en annen kilde, så anser de dette som troverdig og sant. Elevene viser 

dermed at de kjenner til én av metodene som kan brukes for å avgjøre om en kilde er pålitelig 

eller ikke (Fritch & Cromwell, 2001: Baildon & Damico, 2015: VanSledright, 2015). 

Problemet med denne framgangsmåten er at internett består av deling av både korrekt og falsk 

informasjon. Det finnes dermed ingen garanti for at kilden du velger å bruke for å bekrefte 

informasjonen er helt korrekt. En annen utfordring er at mange ideer kan bli forsterket fordi 

de blir repetert eller fordi de ikke utfordres av andre synspunkter. Elevene kan løse dette ved å 

sammenligne informasjonen de finner på nett med informasjonen i læreboka, slik som Nora 

gir uttrykk for at hun foretrekker. Koritzinsky (2014, s. 233) argumenterer for at læreboka kan 

bidra til å gjøre kildesøkene mer selektive og sammenhengende fordi den tilbyr «strukturer og 

systemer som kan omforme faktainformasjon til kunnskap, innsikt og forståelse».  
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I denne sammenheng er det viktig å være bevisst på at elevenes valg av kilder påvirkes av 

deres tidligere overbevisninger og deres verdier (Burbules, 2001). Dette kan føre til at de 

velger kilder som stemmer overens med egne overbevisninger (selektiv eksponering), eller de 

kan velge å tolke hendelser basert på tidligere overbevisninger (selektiv oppfatning) (Baildon 

& Damico, 2015). Dette innebærer at elevenes tidligere overbevisninger kan føre til at de 

velger en kilde som bekrefter heller enn avkrefter informasjonen de allerede har funnet. 

Videre mener Wathen & Burkell (2002) at avvik fra mottakerens tidligere overbevisninger 

eller uoverensstemmelse i innholdet, kan påvirke mottakerens vurdering av troverdighet. Et 

eksempel kan være at dersom elevene først har valgt Wikipedia som kilde, kan de være 

overbevist om at denne informasjonen er rett, og dette kan føre til at de aktivt leter etter kilder 

som bekrefter denne informasjonen. Videre vil elevenes vurderinger av en kilde påvirkes av 

om de anser kilden som god, nyttig og troverdig. Hvis disse kriteriene er på plass, vil de 

antagelig fortsette å bruke kilden. Elevenes tidligere overbevisninger, fører derfor til ulike 

forutsigelser, forventninger og evalueringer (Rieh, 2002). Det faktum at elevenes kilde- og 

informasjonsvalg påvirkes av tidligere overbevisninger kommer også tydelig fram når elevene 

snakker om hvorfor de velger den informasjonen de gjør. De baserer nemlig dette valget på 

hva de mener høres riktig ut. Ifølge Burbules (2001) er dette naturlig, med tanke på 

informasjonsmengden på internett – elevene må selv avgjøre hva de skal være 

oppmerksomme på, og på hvilket grunnlag. Elevene gir ikke noen forklaring på hva som 

påvirker deres oppfattelse av riktighet.   

Nora: (…) så tenker jeg liksom hva som høres riktig ut på en måte da, hvis det står masse rart om et 

tema da, så tenker jeg at det der er kanskje ikke riktig (…).  

Jasminka: Jeg bare tar med det som høres bra ut. Jeg tar også det jeg synes var riktig. Og hvis det 

liksom ikke høres veldig riktig ut for meg da, så sjekker jeg andre nettsider.  

Ammar: Og jeg tar liksom, velger, det jeg synes er riktig da.  

Det at elevene anser en type informasjon som mer riktig enn en annen vil dermed påvirkes av 

deres tidligere oppfatninger, verdier og forkunnskaper.  

4.2.3 Kvalitet på kilden 

I intervjuene ga elevene uttrykk for at de vurderer kvaliteten på kilden, altså designet, når de 

skal avgjøre om en kilde er til å stole på eller ikke. Jasminka sa at «bildene, eller skrift og 
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sånt» påvirker hennes valg av video. Sara fortalte at hun velger å ikke klikke seg inn på ulike 

videoer fordi  

…noen så kanskje litt dårlige ut. Dårlig kvalitet kanskje, kanskje dårlig lyd. Det er også liksom bilde. 

Hvis bilde er fra selveste videoen så tenker jeg, ‘nei, ikke så profesjonell’, men hvis bilde er liksom 

ordentlig laget for den videoen, jeg tenker, ‘ah, han brukte tid på det’.  

Sara og Jasminka velger derfor å klikke seg inn på videoer som presenterer seg på en god 

måte, og som bruker grafiske virkemidler. Da Fredrik snakket om ulike artikler, fortalte han at 

han «ser litt på hvordan siden er satt opp, om det er veldig mye reklamer og ting som egentlig 

ikke burde være der. Ser litt etter hvordan det blir bygd opp da. Om det blir bygd opp bra, 

eller om det er litt sånn her og der». Fredrik unngår dermed å bruke kilder med masse 

annonser, da han mener at dette påvirker nettsidens pålitelighet negativt. Både Fredrik og 

Nora vurderer om informasjonen som står på nettsiden virker fornuftig. 

Fredrik: Titter jo litt på om det står ting som kan se ut som det er det som skal stå der da. Og ikke tynna 

ut med masse ting som ikke burde stått der da.  

Nora: (…) hvis det står masse rart om et tema da, så tenker jeg at det der er kanskje ikke riktig. At det 

står for eksempel riktig fakta da. Hvis det står at andre verdenskrig brøt ut i 1980 så er ikke det riktig på 

en måte (…) 

Fredrik ser ut til å foretrekke kilder som forklarer ulike fenomener på en kort og konsis måte. 

Både Fredrik og Nora ser om det står mye unyttig informasjon i artiklene de leser. Denne 

vurderingen baserer de antagelig på den kunnskapen de har om strukturen på ulike tekster, og 

på de forkunnskapene de har om temaet. Fire av de fem elevene jeg intervjuet viser dermed at 

de benytter seg av det Rieh (2002) kaller ‘egenskaper ved informasjonsobjekter’ når de skal 

vurdere kilders troverdighet. Rieh mener disse egenskapene innebærer vurdering av type 

objekt, tittel, innhold, organisering og struktur, presentasjon, grafikk og funksjonalitet. 

Wathen & Burkell (2002) er enige i at designet på kilden kan påvirke elevenes oppfattelse av 

troverdighet, men de skiller mellom mediets egenskaper og budskapets egenskaper. De mener 

at mediets troverdighet vil avgjøres basert på organisering, brukervennlighet, presentasjon og 

hvor levende det oppfattes. Budskapets troverdighet relateres til temaet og innholdet, intern 

validitet/konsistens, argumentenes sannsynlighet, om informasjonen støttes av data eller 

eksempler, hvordan innholdet rammes inn, repetisjon av tidligere oppfatninger/fortrolighet og 

rekkefølge. Det blir dermed tydelig at Jasminka og Sara fokuserer på mediets egenskaper, og 
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Nora vurderer troverdigheten basert på budskapets egenskaper, mens Fredrik benytter en 

kombinasjon av disse.  

Wathen & Burkell (2002) mener mediets og budskapets egenskaper vil interagere med 

mottakernes egenskaper. I denne sammenhengen er mottakerens forkunnskaper viktig. 

Intervjupersonene fortalte at de har hatt om temaene «imperialisme» og «første verdenskrig» 

(blant annet om «Versaillestraktaten»), før de startet med temaet «mellomkrigstiden». 

Elevene vil derfor antageligvis ha en idé (forkunnskaper) om hva slags informasjon de bør 

prioritere. Elevenes verdier og overbevisninger står også sentralt. Når elevene først starter 

informasjonssøkingsprosessen, vil valget av kilder ofte basere seg på deres interesser 

(Burbules, 2001). For eksempel fortalte Sara at «(…) hvis det var noe jeg bare ‘wow’, da tok 

jeg med det. Jeg bare tok med det jeg følte var litt mer interessant». Nora informerte om at 

hun «pleier egentlig å søke på det jeg liksom … lurer på da». Jasminka fortalte også at hun 

«pleier bare å ta noe på starten, men så leser jeg gjennom alt. Også, det jeg ikke synes er så 

viktig da, det tar jeg bort». Dette viser at elevenes kilde- og informasjonsvalg påvirkes av 

egne interesser, det de personlig lurer på eller hva de anser som viktig.  

4.3 Informasjonsvalg 

I intervjuene og elevtekstene kommer det fram at elevene noen ganger foretar de samme 

vurderingene om hva slags informasjon som er viktig å inkludere, men også at de for det 

meste har ulikt fokus. Ammar, som fikk temaet Fascismen i Italia, fortalte at han «ser liksom 

når det starta, når det slutta og hvordan det starta. Liksom introduksjonen for hvordan 

[fascismen] oppstod. Og hvem som styrte fascismen i Italia. Mussolini». De tre elevene 

(Ammar, Jasminka, E1) som fikk tildelt temaet, valgte å inkludere informasjon om når det 

startet og sluttet, og hvem som stod i front for utviklingen av Fascismen i Italia ved å 

inkludere: «Fascismen i Italia var den politiske bevegelsen som oppstod i Italia i årene under 

og etter første verdenskrig, under ledelse av Benito Mussolini. Mussolini satt med makten i 

Italia fra 1922 til 1943» (Berg & Lima, 2018 – elevens kilde). To av elevene valgte også å 

definere fascisme: «Fascismen er mer generelt også en politisk ideologi som legger sterk vekt 

på nasjonens betydning og enhet» (Berg & Thoresen, 2019 – elevens kilde). Alle elevene som 

fikk tildelt dette temaet, valgte dermed å inkludere introduksjonen fra SNL, og to av dem 

inkluderte også en definisjon av ideologien. Elevene viser dermed evne til faktabeherskelse 

og definisjonskunnskap – med andre ord, lavere ordens tenkning (Fjeldstad, 2009a: Sandahl, 
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2015). Med unntak av disse to temaene, er informasjonsvalgene ganske ulike. Ammar nevnte 

partiet som Mussolini var med på å starte, og inkluderte også en forklaring på sammenhengen 

mellom nazismen og fascismen. 

Ammar: Fordi nazismen og fascismen liksom ligger nesten i hverandre. Fordi nazismen er jo det som 

gjør at jødene fikk liksom… sammenheng med Israel og at de fikk der, også det skjedde mye ting på 

grunn av nazismen da. 

Ammar viser dermed at han har evne til å tenke årsak-virkning, og at han forstår at holocaust 

førte til at jødene etablerte staten Israel i 1948, og at dette igjen har ført til Israel-Palestina-

konflikten (Fjeldstad, 2009a: Sandahl, 2015). Jasminka informerte om at Mussolini ble 

statsminister, og tok med utdrag fra NDLA som forklarer situasjonen generelt i Europa og 

hvordan dette førte til at folket ønsket sterkere ledere. Hun tok også med informasjon om 

hvordan den kommunistiske situasjonen i Russland skremte mange, og hvordan dette førte til 

store tilhengerskarer i nazistiske miljøer. Basert på tekstene virker det som om Jasminka har 

en forståelse av kausalitet. Jeg spurte henne hvorfor hun hadde valgt akkurat disse utdragene, 

men hun viste tegn til at hun ikke hadde reflektert over det ved å svare «vet ikke» på disse 

spørsmålene. Dette tyder på at hun kanskje ikke hadde forståelse for kausalitet allikevel. E1 

valgte å fortelle om prosessen rundt Mussolinis vei til makten, politikken han førte, og 

hvordan han mistet makten. Igjen er det usikkert om eleven faktisk forstår kausalitet (hva som 

gjorde at Mussolini fikk makt, hvorfor han mistet makten) fordi han kopierer teksten direkte 

fra SNL.  

Fredrik, som fikk temaet Årene etter første verdenskrig i Tyskland, fortalte at han ville ha med 

informasjon om «hvordan folket og liksom, om det var noe uro rundt om i landet etterpå». 

Han forklarte videre at  

[Tyskland] måtte jo redusere hærer og artilleri ble jo ikke lov. For det hadde jo noe å si om hvordan de 

åra etterpå ble da. Når et land går med masse milliarder i minus så går jo det utover leveforhold og… da 

folk kanskje må betale mer i skatt og avgifter og sånt. 

Fredrik viser at han til en viss grad har kulturforståelse, spesielt relatert til kulturers logikk 

(Fjeldstad, 2009a). Dette innebærer at menneskelig atferd (mange tyskere ble tilhengere av 

Hitler) svært ofte finner sted på bakgrunn av kulturelt definerte forventninger (Tyskland var 

ydmyket, fattige og preget av arbeidsledighet som et resultat av første verdenskrig). Fredrik 

viser dermed også at han har en forståelse for kausalitet. Sara viser også at de har forståelse av 

årsak-virkning ved å inkludere informasjon om kanslerens abdikasjon, og hvordan dette førte 
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til innføringen av parlamentarisme. Sara skrev videre at «mange tyske soldater syntes det var 

ydmykende». Dette kan sees på som en form for perspektivering, hvor eleven forsøker å leve 

seg inn i andres synsvinkler og forståelser (Fjeldstad, 2009a: Sandahl, 2015). Både Fredrik og 

Nora inkluderte informasjon om hvor mye Tyskland måtte redusere hæren sin, og at de måtte 

betale en stor bot. Alle de tre elevene som fikk dette temaet, inkluderte informasjon om at 

Tyskland måtte betale for reparasjoner til de allierte. Nora og Sara informerte også om at 

Tyskland måtte ta skylden for krigen. Sara nevner også Schlieffenplanen. Nora opplyste også 

om hvordan imperier ble oppløst, og at mange mistet landområder, i tillegg til at hun skrev at 

det ble innført allmenn stemmerett. Hun nevnte også Versaillestraktaten, og forklarte at de 

«har lært om at Versaillestraktaten var på en måte fredsavtalen for første verdenskrig (…) da 

de ble enige om at Tyskland fikk skylden (…)». De viser dermed evne til faktabeherskelse og 

definisjonskunnskap. 

De resterende elevene fokuserte kun på å innhente fakta. Begge elevene som fikk tildelt 

temaet Den russiske revolusjonen (tsaren går av, Lenin) valgte å ta med setningen «Vladimir 

Lenin var en russisk revolusjonær politiker og marxistisk teoretiker. Han var Sovjetunionens 

regjeringssjef fra oktoberrevolusjonen i 1917 til sin død i 1924» (Goplen, 2018 – elevens 

kilde). E2 skrev i tillegg om bakgrunnen til tsar Nikolaj 2. E3 valgte i stedet å inkludere mer 

bakgrunnsinformasjon om Lenin, i tillegg til å nevne hans politiske overbevisninger. Elevene 

som hadde om Den russiske revolusjonen (Stalin) fokuserte mest på Stalin. Alle tok med 

informasjon om hvor og når Stalin ble født. To av elevene informerte også om at han ble med 

i et sosialdemokratisk parti i 1898. E4 tok også med originalnavnet til Stalin, og forklarer at 

Stalin betyr stålmann. Eleven fortalte også om når Stalin var leder for Russland, og at han 

drepte mange millioner mennesker. E7 fortalte om bakgrunnen til Stalin. E5 skrev: «Kort 

fortalt var Josef Stalin en av de kjente krigsheltene i Russland». Videre skrev eleven at «Stalin 

var en mann som ville kjempe for folket (…)». Det er kun én elev (E8) som fokuserte på den 

russiske revolusjonen, og hun skrev: «Den russiske revolusjonen startet 8. mars 1917 og varte 

helt fram til november samme året. Folk flest tenker det bare var en revolusjon, men det var 

faktisk fem». Dokumentene viser dermed at 13 av 13 elever viser at de har ferdigheter 

innenfor faktabeherskelse og definisjonskunnskap, 3 av 13 elever viser ferdigheter innenfor 

kausalitet, 1 av elevene viser evne til kulturforståelse, og 1 elev viser evne til perspektivering. 

4.3.1 Relevans for oppgaven  
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Elevene velger informasjon basert på oppgavens tema. Ammar fortalte at når han skal velge 

informasjon så tenker han at han «tar det som er mest relevant til oppgaven». Fredrik og 

Jasminka nevnte også at de baserte valgene sine på det tema de hadde fått tildelt:  

Fredrik om hvorfor han valgte å ikke bruke video: Mest fordi jeg synes ikke noen av de så veldig…så 

ikke ut som det var noe jeg trengte der da. Ved å se på titler og sånne ting.  

Jasminka: Fordi det var spesifikt i Italia. Også da måtte du ha med alt som hadde skjedd. I Italia.  

Søkeordene elevene velger viser at de ser etter artikler som har relevans for oppgaven. 

Elevene fikk utdelt én av disse temaene:  

1. Den russiske revolusjonen: Tsaren går av, Lenin 

2. Den russiske revolusjonen: Stalin 

3. Fascisme i Italia 

4. Årene etter første verdenskrig i Tyskland 

Det var to elever som fikk tildelt tema 1, og fire elever som fikk tildelt tema 2. I tillegg til 

dette var det én elev som kun fokuserte på den russiske revolusjonen. Elleve av søkene 

inneholdt søkeordene «russiske revolusjon(en)», seks «Stalin», to «Lenin», tre «tsar(en)» og 

to av søkene var et forsøk på å finne definisjonen på hva et presteseminar er (Annet).   

 

Diagram 6: Søkeord brukt av elevene som fikk tema 1 eller tema 2; den russiske revolusjonen.  

Tre elever fikk tildelt tema 3, Fascisme i Italia. Her valgte elevene enten utelukkende å søke 

på «fascisme(n)», eller å søke på en kombinasjon av «fascisme(n)» og «Italia». 
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Diagram 7: Søkeord brukt av elevene som fikk tildelt tema 3; fascisme i Italia.  

Det siste temaet gikk til tre av elevene, og handlet om Årene etter første verdenskrig i 

Tyskland. Syv av søkeordene inneholdt «Tyskland» og «første verdenskrig» (inkluderer søk 

på engelsk), ett søk var på «Tysklands historie», og et om «Versaillestraktaten». De tre siste 

søkene omhandler definisjoner på ord, og et forsøk på å finne navnet på en av Tysklands 

planer under første verdenskrig (Annet).  

 

Diagram 8: Søkeord hos elevene som fikk tildelt tema 4; årene etter første verdenskrig i Tyskland. 

Elevene jeg intervjuet fortalte at når de gjennomfører et søk enten på Google eller Youtube, så 

tar de utgangspunkt i oppgaven. Jasminka fortalte at hun søkte på ‘fascisme’ «også bare 

kommer det opp mange [resultater]. Også bare trykker jeg på alle. Også får jeg nok 
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informasjon, og når jeg får det så bare…skrive». Ammar «søkte bare på ‘fascisme i Italia’, og 

det første som kommer opp er vanligvis Wikipedia eller SNL», som han tidligere har nevnt at 

han foretrekker å bruke. Sara sa så fint at «ja, hvis folk sier ‘Sara, søk på dette her,’ så 

begynner jeg først å søke på det», og Fredrik «tenkte egentlig bare å søke på akkurat det du 

skulle skrive om, også se etter en kilde der som var til å stole på». Nora går litt mer inn på 

tankeprosessen: 

Ja, fordi det var temaet vi hadde om da. Og skulle liksom se om det var en side som hadde skrevet 

spesielt om det temaet da. Fordi hvis man skriver sånn ‘første verdenskrig’, så kommer det sånn, masse 

om sånn generell fakta om første verdenskrig. Men hvis man skriver liksom det man lurer på så kanskje 

det bare… skulle bare se om det var en side som hadde skrevet akkurat om hvordan det var i Tyskland.  

Videre fortalte Sara og Fredrik at de tilpasser søkeprosessen etter resultatene de får og hva de 

ønsker å finne informasjon om. Fredrik fortalte at han valgte å søke på ‘Tysklands historie’ 

fordi han «regna med at det stod litt mer om historien enn det det gjorde om verdenskrigen», 

og at han bruker flere ulike søkeord «for å se om det stod noe mer andre steder». Sara fortalte 

at 

(…) hvis ikke det fungerer bytter jeg om på spørsmålet. Og søker igjen og håper på at noe annet 

kommer opp. Kanskje også et lite ord, da setter jeg det sammen med spørsmålet, og håper at det blir til 

noe nytt liksom, og noen flere [resultater] dukker opp. Etter hvert dukker det kanskje opp flere ting som 

jeg setter inn [i] spørsmålet, og da får jeg svaret mitt liksom. Evolusjonen på hva jeg gjør liksom.  

Videre forklarte hun hvorfor hun valgte å bruke både norsk og engelsk når hun søkte etter 

informasjon: 

Hvis en artikkel som sier «what happened to Germany after World War I». Og jeg søker på norsk, da er 

det ikke possible at den dukker opp. Så jeg prøver forskjellige måter. Og kanskje den artikkelen hadde 

masse fakta. Så det har gjort at jeg skriver så forskjellige måter som jeg kan. For å ha så mange 

muligheter og få en bra artikkel eller bra nettside eller bra video. Så det er derfor jeg gjør det på både 

norsk og engelsk.  

Sara og Fredrik viser evne til metakognisjon, som innebærer at de overvåker egen læring ved 

å være i stand til å reflektere rundt sin egen søkeprosess (Meyers et al. 2013: Brevik & 

Gunnulfsen, 2012).  

4.3.2 Lesestrategier 
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Afflerbach & Cho (2017) har utviklet en taksonomi for lesestrategier til digitale tekster hvor 

de fokuserer på elevenes evne til (a) å finne og konstruere tekster, (b) å finne og huske 

informasjon, (c) å overvåke, og (d) å evaluere. Den første kategorien innebærer at elevene må 

kunne identifisere flere relevante kilder. Skjermopptakene viser at elevene går inn på alt fra 1 

nettside, til 10 forskjellige nettsider. Gjennomsnittet ligger på cirka 3 nettsider per elev. Det å 

finne og konstruere tekster innebærer også å skape mening på tvers av kilder. Åtte av elevene 

velger å bruke informasjon fra to ulike kilder. Tre av disse bruker ulike artikler fra samme 

nettside (SNL, Wikipedia). Fire av elevene bruker kun én kilde, og en av elevene bruker fire 

ulike kilder. 69% av elevene viser dermed evne til å skape mening på tvers av kilder. I denne 

fasen bør elevene benytte seg av utdypningsstrategier ved å koble den nye informasjonen til 

sine forkunnskaper (Brevik & Gunnulfsen, 2012: Afflerbach & Cho, 2017). Det er usikkert i 

hvilken grad elevene i undersøkelsen faktisk gjør dette. Det vi vet er at Nora benyttet den 

kunnskapen hun hadde om fredsforhandlingene og Versaillestraktaten når hun skulle skrive 

om Tyskland etter første verdenskrig. Nora viste dermed evne til å benytte seg av en 

utdypningsstrategi for å videreutvikle sin tidligere kunnskap rundt temaet. Videre mener 

Afflerbach og Cho (2017) at informasjonen bør sammenlignes og kontrasteres med relaterte 

tekster for å utvikle en helhetlig redegjørelse. I intervjuene kommer det som nevnt fram at 

elevene noen ganger kontrollerer informasjonen de har funnet for å sjekke troverdigheten. 

Dataene viser dog ingen tilfeller hvor elevene sammenfatter informasjon fra ulike kilder. Det 

å finne og konstruere tekster handler også om at elevene bør forsøke å se etter 

årsakssammenhenger. Både Ammar, Fredrik og Sara viser at de har forståelse for dette, som 

vist tidligere i kapitlet. Til slutt bør elevene benytte seg av organiseringsstrategier, som 

handler om hvordan de strukturerer innholdet og sørger for å ha et gjennomgående tema. I og 

med at oppgaven ikke var å skrive en sammenhengende tekst, var det tydelig at strukturering 

ble nedprioritert. I tillegg sørget elevene for å ha et gjennomgående tema gjennom å holde seg 

til det temaet de hadde fått tildelt.  

Den andre kategorien, å finne og huske informasjon, er i mindre grad benyttet hos elevene 

som deltok i undersøkelsen. Dette innebærer at elevene jobber aktivt for å huske bedre, for 

eksempel ved å skrive notater, oppsummere innholdet i teksten, eller ved å lese teksten flere 

ganger (hukommelsesstrategier) (Afflerbach & Cho, 2017). Alle elevene skriver notater, men 

det er kun Fredrik og Nora som skriver teksten med egne ord. Basert på skjermopptakene og 

hvor mye tid elevene bruker på hver nettside ser det ikke ut til at noen av elevene leser den 

samme teksten flere ganger. Å overvåke innebærer at elevene overvåker sin egen forståelse og 



64 

 

forsøker å løse mangel på forståelse ved å søke etter klargjørende informasjon i andre 

tilgjengelige tekster (Afflerbach & Cho, 2017). Skjermopptakene viser at Sara henter 

mesteparten av informasjonen sin fra en Youtube-video. I videoen nevnes ordet «abdikasjon», 

og vi ser at hun velger å gjøre et google-søk for å finne definisjonen av ordet. Videre ønsker 

hun også å finne ut av navnet på krigføringsplanen som Tyskland utarbeidet (det er usikkert 

hvorfor hun velger å inkludere denne informasjonen, da det ikke blir nevnt i videoen hun så 

på Youtube), og gjennomfører derfor et Google-søk for å finne svar på dette. E7 gjennomfører 

også et google-søk på ‘presteseminar’ for å finne betydningen av ordet. Eleven finner ikke 

noe tilfredsstillende svar, og velger derfor heller å søke på ‘presteseminar forklaring’. Det 

dukker opp nettsider som tilbyr presteseminarer, men ingen god forklaring på hva det er. 

Eleven velger derfor å avslutte søket. Sara og E7 kontrollerte dermed sine egne leseprosesser 

og sørget for at de har forstått hele teksten. Til slutt må elevene evaluere kildenes troverdighet 

(Afflerbach & Cho, 2017).  

Intervjupersonene fortalte også at de bruker ‘tradisjonelle’ lesestrategier når de leser digitale 

tekster. Sara og Fredrik gav uttrykk for at de liker å få et overblikk før de gjør et valg. Fredrik 

fortalte at han ser «på overskriftene og ser hva det var jeg skulle ha, også ser jeg litt, så leser 

jeg nøye etter hva som står der». Dette er en lesestrategi som handler om å skanne teksten, og 

innebærer å lokalisere konkret informasjon i en tekst (Brevik & Gunnulfsen, 2012, s. 84). 

Sara forklarte at når hun er inne på en kilde, enten nettside eller video, «så skummer jeg 

liksom gjennom. Så leser jeg den (overskriften) veldig fort». Hun fortalte videre at dersom 

den ikke interesserer henne, så går hun videre, «og hvis jeg blir interessert så skummer jeg litt 

fort gjennom, og sjekker om det er noe jeg faktisk trenger». I videoene fortalte Sara at hun 

skumleser ved å klikke seg utover i videoen for å se hva de ulike lysbildene handler om. Sara 

benytter dermed begreper skumlese, som går ut på å se raskt over teksten for å få et overblikk 

over temaet og hovedinnholdet (Brevik & Gunnulfsen, 2012, s. 83). Denne strategien benyttes 

når elevene ønsker å finne ut om teksten er en relevant kilde, og i tilfelle hvilke deler av 

teksten som har den informasjonen de trenger. Jasminka fortalte at hun «leser egentlig sånn, 

nesten alt, også finner jeg de viktigste punktene. Også tar jeg dem med». Hun benytter seg 

dermed av dybdelesing, hvor målet er å få en presis forståelse av hovedideene forfatteren 

ønsker å formidle – både hovedinnhold, detaljer og det som må leses mellom linjene (Brevik 

& Gunnulfsen, 2012, s. 85). Ammar fortalte at han «bruker aldri det som står helt under på 

siden. Jeg bruker alltid det som er øverst». Han benytter seg dermed av en metakognitiv 

lesestrategi ved at han er i stand til å sjekke ut om målet er nådd etter endt lesing (Brevik & 
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Gunnulfsen, 2012, s. 63). Ammar har forstått at han ofte kan finne informasjonen læreren 

ønsker i innledningene i ulike artikler. Innledningene kan også sees på som en form for 

oppsummering av teksten som følger. Han viser også at han forstår hvordan teksten er 

organisert, og at ved å lese første avsnitt får han et inntrykk av hovedinnholdet (Brevik & 

Gunnulfsen, 2012, s. 91).  

4.4 Teknisk kompetanse 

I tillegg til funnene over, vil elevenes ferdigheter teknisk kompetanse påvirke hvilken 

informasjon elevene velger å ta med, spesielt med tanke på effektivitet. Erstad (2010) mener 

at dette innebærer «å kunne åpne programvare, sortere og lagre informasjon på datamaskinen, 

og andre enkle ferdigheter i bruk av datamaskiner og programvare». Elevenes arbeidsflyt vil 

påvirkes av deres grunnleggende tekniske kompetanse, som for eksempel å åpne en ny fane, 

høyre-klikke på linken for så å klikke på ‘åpne i ny fane’, og justering av brukergrensesnittet. 

Arbeidsflyten vil også påvirkes av elevenes evne til å være effektiv, som for eksempel å 

kopiere og lime inn tekst, bruke snarveier mellom de ulike programmene som kjører, bruke 

snarveier på tastaturet (som ctrl+c og ctrl+v), og søke i søkefeltet på nettleseren i stedet for å 

klikke seg helt tilbake til google-søket for å starte et nytt søk. Skjermopptakene viser at 11 av 

13 elever er i stand til å åpne ny fane ved å klikke på «+» tegnet øverst i nettleseren. To av 

elevene velger derimot å høyreklikke på linken, for deretter å klikke på ‘åpne i ny fane’. Disse 

elevene vil dermed få mulighet til å bevege seg frem og tilbake mellom de ulike artiklene de 

har valgt som kilder, i tillegg til at det vil gjøre det enklere for dem å skrive 

kildehenvisninger. Skjermopptakene viser at fem av elevene måtte foreta et nytt Google-søk 

for å finne igjen kildene de hadde brukt. To av elevene henviste ikke til kilder, og fem av 

elevene hadde alle artiklene tilgjengelig i ulike faner. Det blir dermed tydelig at de sistnevnte 

fem elevene leser brukergrensesnittet horisontalt (Luke, 2003). Fem av elevene justerer også 

brukergrensesnittet for å gjøre det enklere å overføre informasjon fra én plattform 

(nettartikkel/Youtube) til en annen (Word). Dette gjør de ved å tilpasse nettleseren og Word 

slik at de har mulighet til å ha begge fanene synlig samtidig. Igjen tyder dette på at elevene 

leser brukergrensesnittet horisontalt, som øker elevenes effektivitet. Diagram 9 viser andre 

tekniske ferdigheter som bidrar til effektiv arbeidsflyt. 6 av 13 elever bruker ctrl+c og ctrl+v 

når de skal kopiere og lime inn. Tre av elevene søker i søkefeltet på nettleseren, i motsetning 

til å klikke seg tilbake til google-søket for å foreta et nytt søk. To av elevene velger å kopiere 
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og lime inn teksten direkte i Word. Dette fører til økt effektivitet, men elevene vil antagelig 

ikke bli i stand til å innarbeide informasjonen i sin egen kunnskapsbase, som er et kjennetegn 

ved information literacy (ALA, 2000). Én av elevene er også i stand til å hoppe mellom de 

ulike programmene som kjører ved å bruke en snarvei på tastaturet. Alle disse grepene vil føre 

til at elevene har mulighet til å bruke mer tid på oppgaven og skolerelatert arbeid.  

 

Diagram 9: Deltakernes tekniske ferdigheter som bidrar til økt effektivitet, basert på skjermopptakene. 

Mange av elevene bruker i stedet funksjoner som fungerer som tidstyver. 10 av 13 elever 

velger å skrive inn informasjon ved å klikke seg fram og tilbake mellom Word og kilden. 

Noen av elevene skriver inn informasjonen med egne ord, andre gjør småendringer, mens 

andre gir en ordrett gjengivelse. Én av elevene (Nora) velger å kopiere store deler av teksten 

inn i Word, for så å skrive det med egne ord. I motsetning til metoden hvor elevene kopierer 

og limer inn teksten uten å gjøre endringer, vil denne eleven være i stand til å innarbeide 

informasjonen i sin egen kunnskapsbase. Noen elever viser også mangel på tekniske 

ferdigheter ved at de for eksempel bruker høyreklikk for å kopiere og lime inn (1 av 13), 

markerer linker ved å dra pilen over området (i stedet for å bruke ctrl+a, der dette er mulig) (2 

av 13), og at de må fjerne hele ord for å få vekk hyperlinker (3 av 13). Andre viser at de har 

litt mer kontroll på det tekniske ved å dobbeltklikke for å markere linken (1 av 13), og at de 

veksler mellom bruk av høyreklikk og ctrl+c og ctrl+v når de skal kopiere og lime inn tekst (2 

av 13). I verste fall kan den tekniske kompetansen overskygge og hindre utviklingen av andre 

ferdigheter som også er nødvendig i samfunnsfag (Austvik & Rye, 2011, s. 61). 

Skjermopptakene viser at 11 av 13 elever kombinerer effektive og ineffektive løsninger, 

ettersom blant annet 10 av 13 elever velger å skrive inn informasjon ved å klikke seg fram og 

tilbake mellom Word og kilden. En årsak til dette kan være at læreren har gjort det klart at å 
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kopiere og lime inn teksten direkte fra kilden er plagiat. Dette kan ha ført til at elevene forstår 

plagiat som «å kopiere og lime inn direkte fra kilden». Når de da velger å kopiere kilden ved å 

skrive det manuelt inn i sin egen tekst, kan det være at de ikke oppfatter dette som plagiat. 

Isåfall viser dette at de ikke har en god forståelse for regler og normer ved nettbasert 

kommunikasjon (Utdanningsdirektoratet, 2017).  
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5 Didaktiske implikasjoner 

I kapittel 4 tydeliggjøres viktigheten av elevenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger når de 

skal utøve kildekritikk. Det å bestemme kilders troverdighet blir vanskelig uten evne til kritisk 

tenkning. Når lærere skal lære elevene å være kildekritiske må de fokusere på fem ting: (1) 

Læreren må sørge for at elevene har forkunnskaper om temaet; (2) læreren må gå i dialog med 

elevene om hvilke oppfatninger, verdier og holdninger som kan påvirke deres kildekritikk; (3) 

læreren må modellere troverdige kilder og forklare hvilke prosedyrer han eller hun benytter 

for å bestemme troverdighet; (4) elevene må få kriterier for hvordan de kan vurdere kilders 

troverdighet; (5) læreren må fokusere på de grunnleggende ferdighetene: å skrive (elevene må 

forstå teksters struktur), å lese (både tradisjonelle lesestrategier og lesing av digitale tekster), 

muntlighet (dialog mellom lærere og elever om konteksten rundt kilder) og digitale 

ferdigheter (elevenes evne til å foreta søk, navigere på nett, osv.). 

5.1 Forkunnskaper og holdninger 

For å utøve kildekritikk må elevene ha forkunnskaper rundt det temaet de skal finne 

informasjon om. Dette kan relateres til kritisk tenkning, hvor det er sentralt at elevene får 

relevant informasjon slik at de blir i stand til å reflektere rundt et tema (Case, 2005). Når 

elevene foretar et søk på internett vil de få et mylder av resultater. Forkunnskaper vil gjøre de 

i stand til å vurdere hvilke kilder som er relevante for det bestemte temaet. Undersøkelsen 

viser for eksempel at eleven som hadde kunnskap om Versailles-traktaten forstod at utfallet 

av fredsavtalen ville påvirke hva som skjedde med Tyskland etter første verdenskrig, og hun 

benyttet seg av denne kunnskapen i søkeprosessen. Det oppstår en utfordring når læreren både 

skal ha fokus på å lære elevene faginnhold, i tillegg til ferdigheter for å tenke kritisk. 

Mandernach (2006) argumenterer for at undervisningstimene bør bestå av dialog og 

deliberasjon, i motsetning til å gi elevene en innføring i faglig kunnskap. Han mener at dette 

kan løses ved at lærerne benytter seg av nettressurser som elevene kan få tilgang til utenfor 

skolen. Dette gjør at læreren i større grad kan fokusere på problembasert og inquiry-based 

undervisning på skolen. Læreren må også forsøke å gjøre elevene bevisst på sine 

disposisjoner, det vil si individuelle forskjeller i holdninger, egenskaper, og verdier. Det at 

elevene anser en type informasjon som mer riktig enn en annen, påvirkes av deres 

oppfatninger, verdier, forkunnskaper og interesser. Dersom elevene skal gjennom en 
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søkeprosess kan det derfor være nyttig at læreren har en dialog med elevene om disse 

disposisjonene, slik at elevene blir bevisst på eget utgangspunkt. Dette innebærer at læreren 

må eksemplifisere hvilke oppfatninger og verdier som kan oppleves som problematiske i ulike 

tilfeller. Det at læreren går i dialog med elevene om deres individuelle overbevisninger vil 

øke mulighetene for å endre det perspektivet elevene allerede har på verden. Dette er kjernen i 

Klafkis formale danning, og innebærer at læreren må gjøre undervisningen meningsfull for 

elevene, slik at de blir i stand til å bruke kunnskapen til å forstå sin verden (Ulvik & Sæverot, 

2013; Willbergh, 2016).  

5.2 Modellering, prosedyrer og kriterier  

Infusion innebærer at læreren eksplisitt gir elevene en introduksjon i hvilke regler, prinsipper 

og kunnskaper de kan benytte når de skal engasjere seg i ulike tankeferdigheter – blant annet 

kildekritikk. Dette kombineres med at elevene jobber med et relevant emne. Ifølge Delphi-

utvalget (1990) innebærer dette at læreren viser elevene hvordan ulike prosedyrer blir brukt 

og utøvd. Læreren må dermed forklare, rettferdiggjøre og modellere korrekt bruk, for 

eksempel ved å vise hvilke former for argumentasjon som blir anvendt innenfor sin disiplin, 

og hvordan disse formene for resonnement kan brukes både innenfor og utenfor denne 

disiplinen. I historie kan for eksempel primærkilder understøtte eller motsi en historikers 

argument. Denne studien viser at elevene har blitt informert om at SNL er kilde de bør bruke i 

skolesammenheng, og at de må være forsiktige med å bruke Wikipedia fordi alle har tilgang 

til å gjøre endringer på artiklene, men de vet ikke hvorfor det er slik. Derfor er det mitt 

inntrykk at læreren ikke har forklart hvilke prosedyrer han eller hun benytter seg av når 

vedkommende skal avgjøre om en kilde er troverdig eller ikke. En løsning vil derfor være å 

utruste elevene med det Case (2005) referer til som tankestrategier, som innebærer kunnskap 

om prosedyrer, modeller og organiseringsmetoder som kan være nyttige når man skal utøve 

kildekritikk. Men hvilke tankestrategier kan bidra til at elevene blir i stand til å vurdere kilder 

kritisk?   

Det er viktig at lærere er bevisste på hvilke kilder de benytter seg av i undervisningstimene. 

Kildene de bruker blir en form for modellering på hvilke kilder læreren anser som troverdig. 

Dette er et resultat av at elevene tilskriver læreren kognitiv autoritet – hvis læreren anser en 

kilde som troverdig, vil denne overbevisningen om troverdighet overføres til elevene. Det 

fremkommer visse faktorer fra denne studien som peker mot hva en lærer ved ungdomstrinnet 
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må være bevisst på når elevene skal introduseres for nye kilder: (1) Elevene foretrekker å 

bruke kilder de har kjennskap til, med andre ord nettsider de har besøkt ved tidligere 

anledninger. Elevenes tillit til kildene vil dermed øke dersom de har kjennskap til dem – mer 

kjente kilder gis mer troverdighet. Det blir derfor sentralt for læreren å introdusere nettsider 

han eller hun har kvalitetssikret på forhånd, slik at elevene blir kjent med nye ressurser som 

de kan benytte seg av i samfunnskunnskap. (2) Studien viser at intervjupersonene foretrekker 

å bruke kilder som forklarer fenomener på en enkel måte. (3) Studien viser også at et par av 

elevene foretrekker å bruke multimodale kilder (videoer). Læreren bør derfor være bevisst på 

å ikke utelukkende introdusere kilder som produserer artikler, men som også produserer 

videoer. I denne sammenheng mener jeg det er viktig å påpeke at lærere bør stille seg kritisk 

til bruk av Youtube i undervisningen. Studien viser at én av elevene velger å bruke en 

Youtube-video som læreren har benyttet i sin undervisning. Læreren har dermed tilskrevet 

autoritet til både Youtube og Youtube-brukeren som produserte innholdet, i en situasjon der 

læreren blir tilskrevet autoritet fra elevene. Dette blir igjen problematisk når elevene på den 

ene siden skal være forsiktig med bruken av Wikipedia, ettersom alle kan bidra med 

informasjon, men på den andre siden kunne bruke Youtube hvor det er tilnærmet ingen 

redaksjonell kontroll. I en slik situasjon vil det bli vanskelig for elevene å kunne danne en klar 

forståelse av hva som er gode kilder og hvorfor. 

På samme måte som elevene tilskriver kognitiv autoritet til læreren, vil læreren tilskrive 

kognitiv autoritet til andre personer, institusjoner og organisasjoner. Denne tilskrevne 

autoriteten er antageligvis basert på lærerens verdier, oppfatninger og interesser. Skolens 

mandat innebærer blant annet å videreføre de normer, kunnskaper, tradisjoner, verdier og 

interesser som samfunnet ønsker å bevare (skolens reproduserende funksjon) (Hovdenak, 

2009, s. 58). Dette innebærer at lærere må være bevisste på at kildene de velger å dele med 

elevene representerer samfunnets verdigrunnlag, og at de ikke kun påvirkes av hans eller 

hennes individuelle overbevisninger. Hvordan modellerer man disse prosedyrene for elevene? 

Dette må sees i relasjon til demokratisk kompetanse, som best kan læres ved hjelp av læring 

om demokratiet, læring for demokratisk deltakelse, og læring gjennom demokratisk 

deltakelse. Målet er å styrke demokratiet som styreform, oppfordre til aktiv deltakelse og et 

felles verdigrunnlag (Stray, 2014). Når lærere avgjør om en kilde er troverdig eller ikke, 

baserer de ofte denne avgjørelsen på bevis, og slutninger basert på disse bevisene. Dette er 

ferdigheter som står sentralt i samfunnskunnskap og kritisk tenkning (Sandahl, 2015: Delphi-

utvalget, 1990). Læreren kan dermed modellere for elevene hvordan han eller hun ser etter 
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bevis i en tekst, blant annet ved å se etter eksempler og referanser til sentrale hendelser og 

handlinger i teksten. Læreren må da vise elevene hvordan han eller hun evaluerer de ulike 

påstandene og argumentene – enda en sentral ferdighet innenfor kritisk tenkning (Facione, 

1990).  

Læreren må gi elevene et sett med kriterier for hvordan de skal gjennomføre en kritisk 

vurdering av ulike kilder (Case, 2005). Kriterier er begrunnelser som bidrar til at avgjørelser 

blir så objektive som mulig (Lipmann, 1988). Dette innebærer at elevene må være i stand til å 

begrunne sine kildevalg, basert på disse kriteriene. Problemet er at mange av de tradisjonelle 

kriteriene for å utøve kildekritikk i liten grad kan anvendes på digitale tekster, blant annet 

fordi det ofte er vanskelig å finne ut hvem som har produsert informasjon på internett. Et 

kriterium som elevene bør benytte seg av når de skal utøve kildekritikk er å kontrollere 

informasjonen de finner, med informasjon fra andre kilder. Læreren bør klargjøre at 

plattformer som Wikipedia, Youtube eller Reddit ikke kan brukes som grunnlag for 

sammenligning, nettopp fordi hvem som helst kan legge til og fjerne informasjon. Som nevnt 

kan dette løses ved at læreren tilbyr alternative kilder som elevene kan bruke. Læreren kan 

også gjøre det klart for elevene at læreboka er en ressurs de kan bruke når de ønsker å 

kontrollere om informasjonen er korrekt eller ikke. Utfordringen rundt dette er at elevene i 

undersøkelsen bruker Wikipedia, på tross av at læreren har uttrykt en negativ holdning til 

plattformen. Som elevene uttrykker bruker de Wikipedia fordi nettstedet gir et godt overblikk 

og en helhetlig forståelse av ulike temaer. Lærerne bør utnytte dette, og oppfordre elevene til 

å bruke Wikipedia når de skal i gang med et informasjonssøk – for som vi har sett trenger 

elevene forkunnskaper når de utøver kildekritikk.  

Det kan se ut til at elevene ikke er i stand til å overføre de kriteriene de bruker for å vurdere 

kilder, fra et felt til et annet. En av elevene uttrykker at hun ikke stoler på Wikipedia fordi 

hvem som helst kan redigere på artiklene, men hun uttrykker også at hun stoler på de fleste 

Youtube-videoer. Eleven ser ikke ut til å forstå at Youtube også kjennetegnes av at hvem som 

helst kan legge ut informasjon og videoer. En annen elev forteller at hun har begynt å bruke 

Reddit som informasjonskilde, spesielt hvis hun ønsker en rask og enkel forklaring. Halpern 

(2014) understreker viktigheten av elevenes evne til å overføre læring fra en situasjon til en 

annen. Det finnes klart identifiserbare og definerbare ferdigheter innenfor kildekritikk som 

elevene kan bli lært til å gjenkjenne og bruke hensiktsmessig – utfordringen er at de må bli i 

stand til å gjenkjenne når en gitt ferdighet er nødvendig. Halpern (2007) mener at dette kan 
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oppnås ved å gi eksempler fra ulike disipliner, og at dette kan forbedre hvordan elevene 

tenker, slik at de blir i stand til å overføre kunnskapen til andre domener. Men dette må sees i 

relasjon til at det er mye elevene skal lære, og at det er begrenset med tid å lære det på. En 

løsning kan derfor være å engasjere elevene i tverrfaglige prosjekter. På denne måten kan 

lærere vise hvordan man vurderer kilders troverdighet i ulike fag, og at det finnes både 

likheter og forskjeller i hvordan de ulike disiplinene vurderer kilder.  

5.3 Kildekritikk 

Et kjennetegn ved kildekritikk er å sette kildene inn i en bredere kontekst. Elevene må bli i 

stand til å foreta kritiske undersøkelser om hvordan og hvorfor ulike kilder blir skapt, 

legitimert, og distribuert. Dette innebærer at læreren må engasjere elevene til å jobbe aktivt 

med ulike kilder ved å finne ut hvilke disiplinære, historiske, kulturelle, ideologiske, sosiale 

og økonomiske påvirkninger som former en kilde. Elevene må dermed forstå at ideer kan bli 

forsterket fordi de blir repetert, eller fordi de ikke utfordres av andre synspunkter. Læreren må 

også gjøre elevene bevisste på at dersom de foretar et søk på en søkemotor som for eksempel 

Google, så vil ikke dette nødvendigvis gi de mest troverdige resultatene. Elevene kan få en 

bedre forståelse for dette dersom de engasjeres i problembasert og inquiry-based 

undervisning. Videre kan læreren gjøre det klart for elevene hvilke kilder som kan være 

nyttige for de ulike fagene (samfunnsfag, historie, geografi). Man vil eksempelvis få gode 

søkeresultater dersom man søker informasjon om bærekraftig utvikling gjennom FN sine 

nettsider, men dersom man ønsker informasjon om historiske hendelser vil kanskje andre 

kilder være mer nyttige. Flere av elevene ser på kvaliteten på kilden når de skal vurdere 

troverdighet. Læreren kan derfor gjøre elever bevisst på at de som produserer ulike nettsider 

og videoer er klar over at brukere vurderer kilders troverdighet basert på kvalitet. De vil 

derfor forsøke å produsere kilder som ser ut til å ha høy kvalitet. Elevene må dermed være 

bevisste på at informasjonen de finner i ulike kilder med god brukeropplevelse og kvalitet 

ikke nødvendigvis er korrekte. 

5.4 Grunnleggende ferdigheter 

De grunnleggende ferdighetene går på tvers av hverandre i elevenes utvikling av kildekritikk, 

og det vil påvirke deres evne til information literacy. Ved å utvikle skriftlige ferdigheter i 

samfunnsfag skal elevene bli i stand til å uttrykke, grunngi og argumentere for ulike 
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standpunkt. Dette vil gjøre det enklere for elevene å gjenkjenne og vurdere argumenter i andre 

tekster. Skriftlige ferdigheter i samfunnsfag innebærer også at elevene skal kunne 

sammenlikne og drøfte årsaker, virkninger og sammenhenger. Dette vil føre til at elevene blir 

bedre egnet til å finne relevant informasjon når de får en oppgave som fokuserer på kausalitet. 

Muntlige ferdigheter i samfunnsfag innebærer at elevene skal kunne beskrive, sammenlikne, 

og analysere kilder og problemstillinger ved å bruke fakta, teorier, definisjoner, og fagbegrep 

i innlegg, presentasjoner og meningsytringer. Dette vil gjøre elevene i stand til å inngå i en 

dialog med læreren. I tillegg til dette innebærer muntlige ferdigheter at elevene skal forstå 

ulike syn, at de skal ha evne til perspektivering, og at de skal kunne uttrykke uenighet på en 

saklig måte med respekt for andres oppfatninger. Som nevnt er det viktig at læreren gjør 

elevene bevisst på hvordan deres oppfatninger og verdier påvirker deres kildevalg. Elevene 

må derfor ha evne til perspektivering i en klasse som består av individer med ulike verdier. 

Dette vil også gjøre elevene i stand til å forholde seg kritisk til kildene, samt å kunne se en sak 

fra flere synspunkter. Å regne i samfunnsfag innebærer at elevene skal kunne hente inn, 

arbeide med og vurdere tallmateriale. Dette vil gjøre at elevene blir i stand til å forholde seg 

kritisk til kilder som bruker statistikk.  

Lesing i samfunnsfag innebærer at elevene skal bli i stand til å gjøre egne informasjonssøk, 

sammenlikne informasjon fra ulike kilder og kritisk vurdere deres relevans, troverdighet og 

formål. For å utvikle elevenes kildekritikk må læreren undervise dem i å lese 

brukergrensesnittet horisontalt, og ikke vertikalt. Hvis elevene ikke er kjent med en kilde bør 

de gjennomføre flere søk ved å for eksempel finne ut hvem som finansierer kilden, hvilke 

politiske affiliasjoner og kvalifikasjoner forfatteren har, hvilke verdier en organisasjon 

representerer, osv. Elevene må også opparbeide seg lesestrategier som de kan benytte når de 

leser digitale tekster: De må ha evne til å (a) finne og konstruere tekster, (b) finne og huske 

informasjon, (c) overvåke, og (d) evaluere (Afflerbach & Cho, 2017). Den første kategorien 

innebærer at læreren gir elevene verktøy for å produsere både skriftlige, muntlige og 

multimodale produkter. Elevene må kunne integrere informasjon fra ulike kilder, og de må bli 

bevisst på hvordan de strukturerer innholdet i ulike sjangre (organiseringsstrategi). Studien 

viser at et par av elevene forholder seg kritisk til tekstens struktur når de skal avgjøre om en 

kilde er troverdig eller ikke. Dette handler om at de har en forståelse for hvordan fagtekster 

bør struktureres. For å utvikle elevenes evne til å finne og huske informasjon, må læreren gi 

elevene prosedyrer for hvordan de kan oppnå dette, for eksempel ved at de skriver notater, 

oppsummerer innholdet i teksten, eller leser teksten flere ganger. Den tredje kategorien, å 
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overvåke, handler om elevenes metakognisjon og evne til selvregulering. De må bli i stand til 

å overvåke sine egne læringsprosesser, sjekke om framskritt har blitt gjort mot et bestemt mål, 

og de må vurdere bruken av tid og mental innsats (Halpern, 2014; Facione, 1990). Et par av 

elevene i undersøkelsen viser at de har evne til selvregulering ved at de tilpasser søkeordene 

dersom de ikke finner kildene de trenger. Den siste kategorien handler om at elevene må 

evaluere kildenes troverdighet.  

Digitale ferdigheter i samfunnsfag innebærer at elevene skal være i stand til å bruke digitale 

ressurser til å utforske nettsteder, søke etter informasjon, utøve kildekritikk, og velge ut 

relevant informasjon om samfunnsfaglige tema. For å i det hele tatt kunne utøve kildekritikk 

må elevene være i stand til å søke etter informasjon. Ifølge Erstad (2010) innebærer det å søke 

å vite om og hvordan man skal få tilgang til informasjon. Elevene må også være i stand til å 

kommunisere og samarbeide digitalt om samfunnsfaglige tema, og de må kunne følge regler 

og normer for nettbasert kommunikasjon. Ifølge Erstad (2010) innebærer kommunikasjon det 

å kunne kommunisere informasjon, og å uttrykke seg gjennom ulike medier. Læreren må 

dermed gi elevene oppgaver som krever at de bruker ulike medier, og produserer 

medieprodukter. Elevene vil da kunne opparbeide seg en bevissthet rundt hvordan ulike 

medier forsøker å nå ut til publikum, og de vil bli bevisste på ulike målgrupper. Dette er 

sentralt for deres evne til å kunne forholde seg kritisk til kilder. Erstad (2010) mener at 

samarbeid blant annet handler om å kunne inngå i nettbaserte, lærende relasjoner med andre. 

Læreren kan for eksempel engasjere elevene til å delta i diskusjonstråder på nett. Dette vil 

føre til at de får en bedre forståelse for andres synspunkter og perspektiver. Læreren kan 

bruke dette til å kontekstualisere elevenes egne overbevisninger og verdier. Til slutt er det 

viktig at læreren snakker om og modellerer hva som menes med ulike digitale begreper, som 

for eksempel plagiat.  
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6 Konklusjon 

Hensikten med denne studien har vært å undersøke et utvalg elever i samfunnsfag ved 9. 

trinn, for å finne ut hvilke digitale kilder og hvilken informasjon de velger, samt hvordan 

informasjonsvalg, grunnleggende ferdigheter og vurdering av troverdighet påvirker disse 

valgene. Jeg har også ønsket å finne ut hva elevene selv tenker om sine kilde- og 

informasjonsvalg. For å svare på problemstillingen har jeg valgt å benytte meg av en 

kvalitativ tilnærming, hvor jeg har triangulert skjermopptak, intervju og dokumentanalyse. I 

analysen av dataene fant jeg at elevene velger kilder (a) basert på om de kjenner til kilden(e); 

(b) ved at de tilskriver kognitiv autoritet; (c) ved at de vurderer kildens og budskapets 

egenskaper; og (d) basert på oppgavens tema.  Elevenes valg av kilder påvirkes også av 

forkunnskaper, tidligere oppfatninger og verdier. Flere av intervjupersonene fortalte at de 

valgte kilder basert på det de oppfattet som riktig. Jeg fant også at elevene som deltok i denne 

studien foretrakk å bruke Wikipedia, SNL og Youtube når de skulle finne informasjon. I 

denne sammenheng var elevene bevisste på at læreren anså SNL som en troverdig kilde, og at 

Wikipedia ikke bør benyttes fordi innholdet kan redigeres av hvem som helst. De ga ikke 

uttrykk for at de var i stand til å reflektere rundt dette utenfor lærerens kognitive autoritet. 

Studien viser allikevel at mange av elevene benyttet Wikipedia, til tross for deres bevissthet 

rundt forfatternes anonymitet og lærerens skepsis Noen av intervjupersonene forklarte at de 

brukte Wikipedia fordi det ga dem et godt overblikk og en helhetsforståelse, samtidig som at 

encyklopedien noen ganger kan bli for komplisert.  Et par av intervjupersonene viser at de 

ikke er i stand til å overføre de kriteriene de har for å vurdere en kildes troverdighet – de 

forstår ikke at hvem som helst kan legge ut informasjonsvideoer på Youtube eller starte 

diskusjonstråder på Reddit, på samme måte som Wikipedia. I intervjuene kom det også fram 

at et par av elevene noen ganger kontrollerer informasjonen de finner med informasjon fra 

andre kilder. Jeg fant også at noen av elevene vurderer kvaliteten på kilden når de skal avgjøre 

om en kilde er troverdig eller ikke. Videre fant jeg at elevene i studien viste ferdigheter innen 

faktabeherskelse og definisjonskunnskap, men at de i mindre grad viste evne til høyere ordens 

tenkning (kausalitet, perspektivering, kulturforståelse). Med tanke på Afflerbach & Cho 

(2017) sin taksonomi fant jeg at alle elevene som deltok i undersøkelsen viste at de var i stand 

til å finne tekster. Det var kun 69% som viste at de var i stand til å skape mening på tvers av 

kilder. Jeg fant ingen tilfeller av at elevene sammenlignet og kontrasterte informasjon, og kun 

3 av 13 elever viste at de var i stand til å se etter årsakssammenhenger. Jeg fant også at det å 
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finne og huske informasjon i liten grad ble benyttet av deltakerne. Det var to av elevene som 

viste evne til å overvåke sin egen informasjonssøkingsprosess ved at de søkte etter 

klargjørende informasjon der det var nødvendig. Elevene evaluerer også, til en viss grad, 

kildenes troverdighet. Undersøkelsen viser også at elevene bruker ‘tradisjonelle’ lesestrategier 

når de leser digitale tekster, og at et utvalg av elevene leser teksten horisontalt heller enn 

vertikalt. Til slutt vil elevenes tekniske kompetanse påvirke hvilken informasjon elevene 

velger å ta med, spesielt med tanke på effektivitet. Dersom den tekniske kompetansen ikke er 

tilstede hos elevene og lærerne, kan dette overskygge og hindre utviklingen av andre sentrale 

ferdigheter i samfunnsfaget. Studien viser altså at elevene vurderer kilders troverdighet (1) 

basert på lærerens anbefalinger; (2) ved å vurdere om hvem som helst kan redigere 

informasjonen; (3) ved å kontrollere informasjonen de finner med andre kilder; og/eller (4) 

ved å vurdere kvaliteten på kilden. Til slutt fant jeg at leseferdigheter og digitale ferdigheter 

er essensielt når elevene skal velge informasjon og utøve kildekritikk.  

Studien tydeliggjør viktigheten av elevenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger når de skal 

utøve kildekritikk. For det første må elevene tilegne seg forkunnskaper: De må få sentral 

informasjon slik at de blir i stand til å reflektere kritisk rundt kildene de ønsker å bruke. 

Lærere kan også oppfordre elevene til å bruke Wikipedia for å få et bedre overblikk og 

helhetsforståelse av et tema. For det andre må elevene bli bevisste på sine egne holdninger. 

Dette innebærer at læreren må gå i dialog med elevene om deres disposisjoner, slik at de blir 

bevisste på sine egne utgangspunkt. For det tredje må læreren forklare, rettferdiggjøre og 

modellere korrekt bruk av kilder. Altså må læreren være bevisst på hvilke kilder han eller hun 

bruker i undervisningen, ettersom dette vil være en måte å modellere hvilke kilder som ansees 

som troverdige (kognitiv autoritet). Kildene som introduseres må også representere skolens 

verdigrunnlag, og ikke kun representere lærerens egne overbevisninger. I denne sammenheng 

bør læreren sikte mot at elevene skal kunne overføre denne kunnskapen til andre situasjoner 

ved å gi eksempler fra ulike disipliner. For det fjerde må elevene få kriterier for hvordan de 

skal vurdere kilder og deres troverdighet. Dette kan for eksempel være at de må kontrollere 

informasjonen de finner i en kilde med informasjon fra en annen kilde. For det femte må 

elevene bli i stand til å sette kildene i en bredere kontekst. For det sjette vil de grunnleggende 

ferdighetene stå sentralt i utviklingen av elevenes evne til å vurdere kilder kritisk. Dette vil 

bidra til å utvikle elevenes evne til literacy; det å innarbeide informasjon inn i egen 

kunnskapsbase, bli i stand til å tenke kritisk, og håndtere informasjon de finner på internett. 

Vi ser dermed at ved å utvikle elevenes ferdigheter, kunnskaper og holdninger vil de bli i 
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stand til å utøve kildekritikk – i tillegg til å få en bedre digital kompetanse, en helhetlig 

demokratisk kompetanse, og det vil bidra til at elevene kan fungere som fremtidige 

demokratisk dannede medborgere.  
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Vedlegg  

Vedlegg 1 – Samtykkeskjema  

Vil du delta i mitt forskningsprosjekt?  

Bakgrunn og formål  
Jeg er en masterstudent på lektorprogrammet ved Institutt for lærerutdanning og 

skoleforskning, Universitetet i Oslo. Jeg ønsker å undersøke kildebruk i samfunnsfaget på 

ungdomsskolen, nærmere sagt hvilke kilder elever prioriterer og hvilke tanker de gjør seg 

rundt disse valgene. For å få en bedre forståelse av hvordan elever i samfunnsfag vurderer 

ulike kilder, ønsker jeg å gjøre opptak av dataskjermen i en økt hvor dere søker etter kilder på 

nett.  

Hva innebærer deltakelse i studien?  

Studien vil gjennomføres i tilknytning til samfunnsfagtimene i perioden januar-februar 2019. 

Opptakene av internettsøkene vil kombineres med elevintervjuer og innsamling av tekster. Jeg 

ønsker ikke å intervjue alle elevene i klassen, men et mindre utvalg. Intervjuene vil inneholde 

spørsmål basert på videopptakene, hvor jeg vil stille spørsmål om vurderingene du har gjort 

ved valg av kilder, hva du tenker om valgte kilde (hva gjør den troverdig?) og om du har 

reflektert rundt hvem som har produsert kilden og hvilket mål de har.   

Hva skjer med informasjonen om deg?   

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er bare jeg som vil ha tilgang til 

personopplysninger. Navneliste vil lagres adskilt fra øvrige data. Filene med opptakene 

oppbevares på en server tilhørende universitetet i Oslo. Disse filene vil ikke kunne kobles til 

enkeltpersoner, da de lagres uten personidentifiserbare opplysninger. Når jeg skriver selve 

oppgaven vil alle elever og skolen dere gå på bli anonymisert, og deltakerne i prosjektet vil 

ikke kunne gjenkjennes. Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.juni 2019. Da vil alt 

datamaterialet være anonymisert og opptakene vil bli slettet. Videre har du som deltaker, så 

lenge du kan identifiseres i datamaterialet, rett til innsyn i hvilke personopplysninger som er 

registrert om deg; å få rettet personopplysninger om deg; få slettet personopplysninger om 

deg; få utlevert en kopi av personopplysningene; og du kan sende klage til 

personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. Jeg 

behandler kun opplysninger om deg basert på ditt samtykke.  

Frivillig deltakelse   
Det er frivillig å delta i studien og opplysninger behandles basert på dette samtykket. Du kan 

når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn, enten ved å melde fra til meg 

eller samfunnsfaglæreren. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli 

anonymisert. Behandlingsansvarlig ved UiO er universitetslektor Karsten Korbøl. 
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Prosjektet er meldt inn til NSD som i brev datert …. har gitt tilbakemelding på at 

behandlingen av personopplysninger tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven. Kontakt 

NSD (personverntjenester@nsd.no) eller personvernombudet ved UiO 

(personvernombud@uio.no) dersom det er spørsmål om personvern.  

Vennlig hilsen  

Nathalie Urdal Pedersen 

Samtykke til deltakelse i studien  

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet avsluttes, ca. juni 2019  

…………………………………………………………………………………………..  

(Signert av prosjektdeltaker, dato)   

…………………………………………………………………………………………...  

(Signert av foresatt(e), dato)  
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Vedlegg 2 – Semistrukturert intervjuguide 

(eksempel)  

INTERVJUGUIDE 

Rammesetting: Informasjon om bakgrunnen og formålet med masteroppgaven og hva 

intervjuet skal brukes til. Forklare taushetsplikt og anonymitet. Høre om eleven synes noe er 

uklart, og om han/hun har noen spørsmål. Samtykke til opptak. 

- Introdusere hvem jeg er 

- Hvorfor jeg er der 

- Hva jeg vil 

- Hva som skal skje med materialet 

- Hvordan tilbakeføringen og publiseringen skal skje 

Erfaringer: Fortell meg om oppgaven dere fikk fra Emilie. Hvor lenge har dere holdt på med 

det temaet? Stille spørsmål rundt prosjektet/temaet de har jobbet med. 

Fokusering:  

1. Fortell meg hva du tenker på når du velger kilder.  

2. Hvordan kan du bruke den kunnskapen du har om kilder og kildesøk utenfor skolen?  

3. Hvilke digitale hjelpemidler har du lært å bruke hjemme?  

4. Hvilket tema fikk du tildelt av læreren? Fortell meg hvordan du tenkte at du ville gå 

fram for å finne informasjon om dette. 

a. Hvorfor valgte du akkurat de søkeordene du gjorde? 

5. Når du har valgt deg en kilde, hva ser du etter? Er det stikkord, overskrifter? 

a. Hva var det første du tenkte at du måtte ha med om fascismen?  

6. Jeg ser her at du valgte å bruke Store Norske Leksikon som kilde, og det er her du tar 

informasjonen din fra. Kan du si litt om hva du tenkte?  

a. Hva får deg til å tenke at informasjonen på denne nettsiden er korrekt? 

b. Hvem har skrevet artikkelen? Vet du noe om forfatterne?  

c. Hva slags informasjon får vi fra artikkelen?  

7. Da du valgte snl som kilde, gjorde du andre søk for å sjekke at informasjonen stemte?  

a. Fortell meg hvorfor du valgte å bruke akkurat de tekstutdragene fra snl. 

Hvorfor valgte du akkurat de tekstutdragene du gjorde fra snl?  

8. Jeg ser også at du går inn på Wikipedia ved flere anledninger Du velger å ikke kopiere 

noe informasjon fra denne kilden. Hvorfor ikke?  

a. Du går også inn på VG, med overskriften «Fascismens gjenkomst» men du 

velger å ikke bruke informasjonen derfra. Hvorfor?  

b. Hvorfor brukte du kun snl som kilde? 

9. Hvordan kunne den kunnskapen du opparbeidet deg brukes i presentasjonene dere 

skulle ha om temaet? Fikk du noe ny informasjon fra de du var på gruppe med?  
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Vedlegg 3 – «Oppgavetekst» 
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Vedlegg 4 – Bekreftelse fra NSD  

 

NSD sin vurdering 

 

29.10.2018 - Vurdert 

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i 

samsvar med 

personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i 

meldeskjemaet med vedlegg den 29.10.2016, samt i meldingsdialogen mellom innmelder 

og NSD. Behandlingen kan starte.  

MELD ENDRINGER  

Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være nødvendig å melde 

dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. På våre nettsider informerer vi om hvilke 

endringer som må meldes. Vent på svar før endringer gjennomføres.   

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET  

Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 09.06.2019.   

LOVLIG GRUNNLAG  

Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. 

Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 

7, ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan 

dokumenteres, og som den registrerte kan trekke tilbake. Lovlig grunnlag for 

behandlingen vil dermed være den registrertes samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 

nr. 1 bokstav a.  

PERSONVERNPRINSIPPER  

NSD finner at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i 

personvernforordningen om:  

- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får 

tilfredsstillende informasjon om og samtykker til behandlingen  

- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, 

uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke behandles til nye, uforenlige formål  

- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, 

relevante og nødvendige for formålet med prosjektet  
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- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn 

nødvendig for åoppfylle formålet   

 

DE REGISTRERTES RETTIGHETER  

Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: 

åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), 

begrensning (art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20).   

NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller 

lovens krav til form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13.   

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har 

behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en måned.  

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER  

NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om 

riktighet (art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).  

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og/eller 

rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon.  

OPPFØLGING AV PROSJEKTET  

NSD vil følge opp behandlingen ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av 

personopplysningene er avsluttet.   

Lykke til med prosjektet!  

Kontaktperson hos NSD: Kajsa Amundsen  

Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)  
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