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Syftet med den föreliggande studien är att fördjupa kunskapen om hur 

verksamma lärare i årskurs 1–3 uppfattar källkritik i SO-undervisningen. Denna 

studie har gjorts utifrån en kvalitativ ansats med utgångspunkt i ett pragmatiskt 

perspektiv. Genom semistrukturerade intervjuer med nio årskurs 1–3-lärare 

framkom det hur de upplever att arbetet med källkritik blir en del av SO-

undervisningen samt vilka möjligheter respektive svårigheter de upplever med 

arbetet. I resultatet identifierar vi att källkritik berörs dagligen i och utanför 

undervisningen. Lärare i årskurs 1–3 upplever området som viktigt och att 

elevernas erfarenheter bör kopplas in i kunskapsinlärningen. Möjligheten med 

arbetet inom källkritik är att elever erövrar kunskaper inom området för att bli 

aktiva samhällsmedborgare med en källkritisk förmåga. Den viktigaste 

svårigheten som upplevs för lärarna är att få alla elever att förstå skillnaden 

mellan vad som är sant och falskt samt hur källor ska användas i 

undervisningen. 
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1 Inledning    

För att bli en aktiv samhällsmedborgare krävs det att elever besitter en källkritisk 

förmåga, bland annat att de kan söka information från olika källor och granska dessa 

(Hargiattai, Fullerton, Menchen-Trevino och Yates Thomas, 2010). I den nuvarande 

läroplanen (Skolverket, 2018) har skolan ett ansvar att se till att eleverna ska kunna 

orientera sig och delta i samhällslivet genom att kunna granska och värdera olika 

typer av källor från olika läromedel för att utveckla en källkritisk förmåga. För att 

deras kunskaper ska gynnas ligger det stor vikt i att lärare själv besitter kunskaper 

om hur olika typer av källor ska användas. Detta gäller även hur elevernas 

individuella erfarenheter och olika medier kan användas i undervisningen för att 

gynna kunskapsutvecklingen inom källkritik. Eftersom elevernas kunskapsutveckling 

bland annat bygger på deras erfarenheter, ligger det stor vikt i att de får möjlighet att 

utveckla förmågan att vara källkritiska på olika sätt. De besitter olika typer av 

kunskaper när de börjar skolan och det är viktigt att det sker ett varierat 

undervisningssätt för att gynna deras inlärning (Skolverket, 2019). Carlsson och 

Sundin (2018) skriver att lärarna aktivt måste arbeta med detta område redan i de 

yngre åldrarna eftersom vi lever i ett digitaliserat och modernt samhälle där elever får 

tillgång till olika former av information dagligen. Därför bör de besitta en förmåga att 

kunna sortera vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. I den 

nuvarande läroplanen (Skolverket, 2018) framgår det i centrala innehållet för So-

ämnena att elever i årskurs 1–3 ska utveckla förmågan att vara källkritiska genom att 

hitta information från olika läromedel och kritiskt granska samt värdera dessa. I 

samband med det moderna och ständigt utvecklande samhället skriver Karén och 

Hultgren (2018) att digitaliseringen fått en stor roll som eleverna dagligen tar del av, 

bland annat har de tillgång till internet via de digitala medierna. Internet erbjuder en 

social miljö som kan leda till att både propaganda och falsk information kan spridas 

betydligt mer än tidigare. Enligt den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2018) har 

skolan i uppdrag att fostra eleverna till att bli aktiva samhällsmedborgare genom att 

bland annat granska olika typer av källor. Många elever är dåligt rustade för att 

avfärda desinformation och falska påståenden, vilket leder till att de blir enkla att 

påverka. När individer besitter en källkritisk förmåga kan desinformation avfärdas, 

vilket leder till att de inte sprider detta vidare. Eftersom spridningen av propaganda 
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och desinformation påverkar andras åsikter om inte en källkritisk förmåga finns, har 

det resulterat till att vi har intresserat oss i hur verksamma lärare i årskurs 1–3 

uppfattar källkritik i SO-undervisningen och vilka möjligheter respektive svårigheter 

som de upplever inom området. Vi kan se exempel från vår verksamhetsförlagda 

utbildning på elever som blir påverkade av falsk information från både internet och 

falska rykten från andra klasskamrater eftersom de saknar en källkritisk förmåga. De 

flesta elever har tillgång till digitala verktyg som en mobiltelefon i lågstadiet och där 

får de ta del av information på olika sätt. Utifrån från Skolverkets IT-uppföljning 

(2015) framgår det att elever i årskurs 1–3 får minst undervisningstid i arbetet med 

källkritik och informationssökning. En tredjedel av eleverna i årskurs 1–3 får ingen 

undervisningstid alls inom området. Denna studie kommer därför försöka identifiera 

hur verksamma lärare i årskurs 1–3 uppfattar arbetet med källkritik i SO-

undervisningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Lärares arbete med källkritik är avgörande för att elever ska kunna bedöma om 

informationen som de tar del av i och utanför skolan är sann eller falsk. Enligt 

forskning är detta ett område som elever i årskurs 1–3 får minst undervisningstid 

inom och i vissa fall ingen undervisningstid alls (Skolverket, 2015). 

Syftet med den föreliggande studien är att fördjupa kunskapen om hur verksamma 

lärare i årskurs 1–3 uppfattar arbetet med källkritik i SO-undervisningen. 

Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor: 

1. Hur uppfattar verksamma lärare i årskurs 1–3 att källkritik blir en del av SO-

undervisningen? 

2. Vilka möjligheter respektive svårigheter upplever verksamma lärare i årskurs 

1–3 kring arbetet med källkritik i SO-undervisningen? 

Vi kommer att använda ett pragmatiskt perspektiv samt en kvalitativ ansats när dessa 

frågor besvaras. Ett pragmatiskt perspektiv ger insikt i hur skola och samhälle bör ses 

som ett. Pragmatismen anknyter till bland annat erfarenheter (Dewey, 1916/1997). 

En kvalitativ ansats utgår från individers tankar och upplevelser kring ett visst 

fenomen för att få en förståelse för det som avses att undersöka, vilket sker genom 

intervjuer (Tivenius, 2015; Denscombe, 2018). 
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2 Bakgrund 

Vi har utgått från tidigare och nuvarande styrdokument för grundskolans tidigare år 

samt tidigare forskning gällande källkritik. Vi har framför allt riktat in oss på 

forskning om källkritik och hur lärare kan arbeta med det området. I kommande 

avsnitt 2.1 Definiering av begreppen källkritik och källa kommer vi att 

tydliggöra vad källkritik och källa innebär. Under avsnittet 2.2 Forskning om 

källkritik kommer vi att förklara vad tidigare forskning skriver om källkritik, dess 

innebörd och varför det är en viktig förmåga att besitta. I avsnittet 2.3 

Styrdokument och myndighetstexter kommer vi att förklara vad 

styrdokumenten samt myndighetstexter lyfter kring området källkritik. Under 

avsnittet 2.4 Att undervisa i källkritik kommer vi förklara vad forskning skriver 

om olika sätt att arbeta med källkritik i undervisningen. 

2.1 Definition av begreppen källkritik och källa 

För att tydliggöra begreppet källkritik skriver Nationalencyklopedin (2019a) att det 

innebär att noggrant kunna granska texter, bilder och andra källor. Att vara 

källkritisk innebär att ha en förmåga att bedöma och värdera trovärdigheten hos en 

källa, vilket bland annat kan vara att bedöma äktheten. Nationalencyklopedins 

(2019b) definiering av begreppet källa innebär att det refererar till en bestämd 

uppgift och bygger på forskning. Begreppet används som grund till en framställning 

eller ett påstående.  

En källa är en plats där individen hämtar uppgifter och information. Alexandersson 

(2016) förklarar att en källa med innehavande information kan vara material som 

exempelvis bild, men det kan även vara en berättad framställning. Det finns tre typer 

som källor delas in i. Den första är skriftliga källor, vilket innebär text i alla olika 

former och kan till exempel vara en tryckt internetguide. Den andra är muntliga 

källor vilket är vittnesmål och intervjuer, exempelvis radioprogram. Den tredje är 

materiella källor vilket är fysiska föremål som bär med sig bevis på händelseförlopp, 

till exempel en runsten. Denna studie kommer bland annat att utgå från vad 

Nationalencyklopedin och Alexandersson beskriver kring definitionerna av 

begreppen källkritik och källa.  
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2.2 Forskning om källkritik 

För att individen ska inkluderas i det moderna och demokratiska samhället skriver 

Carlsson (2018) att medie- och informationskunnighet är en kärnkunskap som bör 

besittas. Leth och Thurén (2000) skriver att källkritik är en metod som användes 

inom historievetenskapen där källor som inte gav en välgrundad kunskap jämfördes 

med andra källor som gav en välgrundad kunskap och på så sätt kunde vissa källor 

sorteras bort. Historievetenskapen menade att källkritikens funktion är att tilldela 

kunskap om hur verkligheten ser ut, men eftersom det uppkom källor som inte var 

likvärdiga fastställdes fyra kriterier för källkritik. Dessa kriterier är äkthet, tid, 

beroende och tendens, vilket även Alexandersson (2016) beskriver. För att vara 

källkritisk krävs det att individen vet om källan är äkta och med noggrannhet kan det 

framkomma om en källa är falsk genom att upptäcka bland annat att en skriven text 

har förkommit eller medvetet blivit förstörd. Däremot är källor som publiceras på 

internet betydligt svårare att avgöra om den är sann eller falsk eftersom det inte är 

lika lätt att lämna synliga spår efter sig. Individen bör även ta hänsyn till tiden som 

källan släpptes, ju längre tid det har gått efter att en händelse har utspelat sig desto 

mindre tillförlitlig är källan. På internet kan tiden bli ett problem om det inte kritiskt 

bedöms efter en regelbunden uppdatering. Det krävs även att individen bör 

kontrollera om två eller flera källor är beroende av varandra när källan ska bedömas 

som äkta. Individen bör dessutom granska källan i syfte att ta reda på vem som har 

vinning i att informationen delas, exempelvis om det handlar om spridning av 

propaganda (Leth & Thurén 2000).  

När individer ska bedöma information tydliggör Leth och Thurén (2000) att de bör 

först bestämma vilken information som söks och det talas om tre kategorier. Den 

första kategorin är fakta vilket är bevisat i teorin och kan exempelvis vara hur stor 

befolkningen är i ett visst land vid en viss tidpunkt och det finns enbart ett svar som 

stämmer. Den andra kategorin är förklaringar vilket är svårare för individen att 

bedöma och kan till exempel röra sig om förklaringar till varför ett visst land är 

fattigt. De källkritiska principerna räcker i detta fall inte till, utan det krävs att 

individen gör en trovärdighetsbedömning. Den tredje kategorin handlar om åsikter, 

vilket innebär uppriktighet och representativitet hos källan. Individen bör besitta 

tidigare kunskaper inom det område som eftersöks för att kunna göra en bedömning 

av ny information och sedan ta till sig denna. 



 5 

När individer saknar en källkritisk förmåga skriver Alexandersson (2016) att det 

finns risk att bli lurad eller själv sprida falsk information. Det lyfts källkritiska 

svårigheter på nätet, vilka är många. Individen bör hantera bland annat hypermedia, 

vilket är en webbplats som kan innehålla och referera till oändligt många källor och 

det kan bli en utmaning att bedöma dessa. Det kan även handla om att användare på 

internet kan utge sig för att vara någon annan än sig själv, vilket kallas för 

anonymitet. Individen kan få det svårt att vara källkritisk när någon uppger sig för att 

vara någon annan. Det lyfts även källkritiska möjligheter på nätet. Om det finns 

resurser till att granska och värdera källor resulterar det i goda möjligheter att bli 

källkritisk. Nätet är den största samlingsplatsen där information inhämtas. Genom 

att vara effektiv kan individen med en uppkopplad dator ta del av olika typer av 

information. Samhället och tekniken har utvecklats i takt med varandra vilket har 

gjort det möjligt för individen att jämföra och kategorisera olika typer av källor som 

de tar del av. Detta leder till att individen kan överblicka och sammanställa källor för 

att bilda en åsikt kring källans äkthet. I skolan bör elever erövra kompetenser och 

använda redskap för att kunna vistas i det moderna samhället. De bör få möjlighet att 

utveckla ett mediereflexivt förhållningssätt, vilket handlar om hur informationen 

hanteras och används som ger dem nya kunskaper (Sjöberg, 2013).  

Skolans uppdrag är att uppmuntra elever till att vilja utvecklas eftersom skolan 

utvecklas i takt med samhället. Därför behöver de bland annat kunna hantera olika 

typer av källor för att följa samhällets utveckling. De utvecklar en källkritisk förmåga 

som gör att de kan ställa sig kritiska till det informationsflöde som de dagligen tar del 

av (SOU 2015:65). Det kan kopplas till Hargiattai m.fl. (2010) som skriver att 

individen bör besitta ett filter som avgör om informationen är sann eller falsk, vilket 

resulterar i att det går att sortera bort desinformation. Att besitta en sådan kunskap 

baseras på de erfarenheter som finns sedan innan och ett aktivt deltagande hos 

individen och för att kunna utveckla dessa kunskaper ligger det stor vikt i att börja så 

tidigt som möjligt. Enligt Utbildningsdepartementet (2017) har källkritik en 

betydelsefull roll eftersom Sverige strävar efter att bli bäst i världen på att använda 

sig av de möjligheter som digitaliseringen för med sig och genom detta bör elever få 

möjlighet att tillägna sig kunskaper inom källkritik. I enlighet med Eriksson och 

Nilsson (2018) ligger det stor vikt i att elever utvecklar kompetenser inom källkritik 

genom att kunna söka, utvärdera och använda olika typer av information och källor 

för att de ska kunna förbereda sig inför vuxenlivet. Eriksson och Nilsson skriver att i 
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vuxenlivet innebär det att bland annat på högskolenivå kunna söka, samla, granska 

och värdera relevant information, likväl som att de flesta arbeten kräver att individen 

besitter en källkritisk förmåga.  

2.3 Styrdokument och myndighetstexter  

Det har framkommit att i de tidigare styrdokumenten från grundskolans tidigare år, 

bland annat Lpo94 (Skolverket, 1994), har skolan i ansvar att tilldela elever möjlighet 

att använda olika verktyg i lärandet när de söker efter information. Detta för att 

eleverna ska erövra kunskaper om ett källkritiskt tänkande. Sedan Lpo94 har 

källkritik funnits med, vilket beror på att den läroplanen menade att det samhället 

hade ett stort informationsflöde. Det ansågs viktigt att tilldela elever en förmåga till 

att kritisk granska olika typer av fakta. Sedan Lpo94 har läroplanen reviderats och 

förändrats. Dagens läroplan (Skolverket, 2018) som reviderades i slutet av 2018, 

lägger stor vikt i digitaliseringen på grund av samhällets ständiga utveckling som 

skolan är strukturerad utefter. Idag är det viktigt att elever får möjlighet att ta del av 

elevnära samhällsinformation via bland annat digitala medier. De bör utveckla en 

digital kompetens för att vara en del av den digitaliserade miljö som för nuvarande 

råder. Elever ska bli undervisade om olika metoder som de kan använda vid 

informationssökning samt hur de ska gå tillväga för att värdera och granska dessa 

(Skolverket, 2018). På regeringens hemsida (Regeringen, 2017) framgår det att 

digitalisering innebär en förändring i både arbetslivet och samhället och på grund av 

det ställs det högre krav på skolan att tilldela eleverna digital kompetens. Det handlar 

om att eleverna ska få förutsättningar att fungera som medborgare i det samhälle 

som råder när digitaliseringen har fått stor plats. Dessa ändringar i läroplanen 

innebär att skolan bland annat ska se till att elevernas källkritiska förmåga stärks. De 

ska kunna arbeta med olika digitala texter, använda och förstå olika digitala tjänster 

och system samt få en förståelse för hur digitaliseringen har påverkat samhället och 

individen.  

2.4 Att undervisa i källkritik  

Enligt Skolverkets IT-uppföljning (2015) uttrycker lärare i lågstadiet osäkerhet när 

det kommer till arbetet med källkritik. En av orsakerna till deras osäkerhet kan vara 

att det råder kunskapsbrist. Dock finns en önskan om kompetensutbildning, vilket 
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ses som en viktig grundsten i arbetet med källkritik i undervisningen 

(Utbildningsdepartementet, 2017). I samband med att utbudet av digitala medier har 

blivit bredare är inte alla rustade för den källkritiska förmågan som krävs. Sjöberg 

(2014) tydliggör att individen bör besitta kompetenser för att befinna sig i det 

utvecklande samhället och skolan. För att elever ska förhålla sig till den sociala miljö 

som råder är det viktigt med hanteringen och användningen av olika typer av källor 

som utvecklar kunskaperna. Enligt Carlsson och Sundin (2018) finns det tre olika 

arbetssätt som lärare kan förhålla sig till i arbetet med källkritik i undervisningen. 

Det första arbetssättet är att lärare arbetar med källkritik som ett isolerat 

kunskapsinnehåll. Här kan lärare generellt sett garantera att området behandlas men 

det finns en risk att arbetsområdet i undervisningen endast behandlas på samma sätt 

i alla ämnen. Det kan resultera i att eleverna kopplar arbetsområdet till de ämnen 

som det behandlas inom. Ett annat arbetssätt är att lärare kan arbeta med källkritik 

som ett integrerat kunskapsinnehåll. Utifrån det arbetssättet kan arbetsområdet bli 

mer ämnesövergripande och flera faktorer kan få möjlighet att samspela. Samspelet 

kan exempelvis vara med bibliotekarien och eleverna får möjlighet att utveckla 

kunskap kring källkritik från annan personal på skolan som är expertis inom 

området, vilket stärker kvaliteten i undervisningen. Det tredje arbetssättet är att 

lärare arbetar med källkritik som en aspekt på kunskapsinnehåll. Elever får möjlighet 

att utveckla både ett källkritisk tänkande och en förmåga att bedöma trovärdigheten 

hos källan. Hargiattai m.fl. (2010) skriver att förmågan att göra en 

trovärdighetsbedömning kan fungera som ett filter där felaktigheter kan uteslutas 

och det leder till att det går att bedöma vilka källor som är mest trovärdiga. Det kan 

kopplas till Nygren (2018) som refererar till forskning som visar att elever som har 

tillräckliga kunskaper inom ett visst eller flera ämnesområden gynnas när det 

kommer till att kritiskt granska och värdera olika typer av källor. Läraren bör se till 

att elever får möjlighet att arbeta med källkritik som integreras i 

ämnesundervisningen men även att de får en specifik undervisning. Det framgår att 

lärare måste se till att undervisningen inom källkritik är strukturerad genom att det 

på förhand finns utvalda källor som eleverna får söka på. Nygren förklarar att detta 

ger ett sammanhållet lärarande hos eleverna när lärare har en struktur och översikt 

på undervisningens innehåll. 
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3 Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt ett pragmatiskt perspektiv till denna studie. Säljö (2014) skriver om 

pragmatismen och lyfter Deweys tankar, bland annat att inom pragmatismen är 

skolan en del av samhället eftersom kunskaper utanför och i skolan flätas samman. 

Därigenom ska det inte finnas någon klyfta mellan vad som sker i och utanför skolan, 

istället reflekteras och lyfts både positiva och negativa krafter. Dewey (1916/1997) 

menade att den pedagogiska debatten såg elever och läroplanen som varandras 

kontrasterade element vilket ledde till att förutsättningarna för en dynamisk 

utveckling i skolan förstördes. Han strävade efter att upplösa dessa debatter för att 

samhället skulle arbeta för utveckling och framsteg som skulle ske genom att 

undanröja dualismen. Inom pragmatismen förespråkas öppenhet och en 

motarbetning av slutenhet. Bland det centrala för Dewey var utveckling-mognad-

växt, vilket innebär att barnens individuella växt är en förutsättning för en gynnsam 

samhällsutveckling om det sker under goda förhållanden med stöd av vuxna. I det 

demokratiska samhälle som pragmatismen står för, har skolan och lärare en viktig 

nyckelroll eftersom utbildning främst bör betraktas som ett moraliskt uppdrag 

(Dewey, 1916/1997).  

 

Inom pragmatismen är språket centralt i undervisningen för att lärandet ska ske. 

Som tidigare nämnts gällande forskning om källkritik (Se 2.2 Forskning om 

källkritik) framgår det att kunskap om källkritik baseras på de erfarenheter som finns 

sedan innan och ett aktivt deltagande hos individen. Dewey (1916/1997) förklarar att 

kommunikationen är det främsta redskapet i barns lärande.  Det innebär en 

kooperativ aktivitet där elever får möjlighet till lärande genom de andras språkliga 

beteenden. Det är lättare för elever att lära sig när de själva får uppleva situationen än 

att endast höra hur det bör eller inte bör vara. Livsnerven i den demokratiska 

gemenskapen är kommunikationen mellan olika individer i samhället och utan den 

kan inte samhället upprätthållas. När individen får möjlighet att koppla konkreta 

erfarenheter eller blir tvungna att lösa ett problem som de ställs inför resulterar det i 

att kunskapsinhämtningen blir lättare. Det kallas för inquiry och är en del av 

pragmatismen. För att individerna ska lösa problemet och komma fram till klarhet 

försöker de ompröva och organisera för att finna nya infallsvinklar. Ett villkor för en 

god reflekterande moral är delad livserfarenhet som därefter leder till utveckling. Vi 
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har valt att titta närmare och fördjupa kunskapen om hur verksamma lärare i årskurs 

1–3 uppfattar källkritik i SO-undervisningen.  

 

För oss var det ett enkelt val att koppla denna studie till ett pragmatiskt perspektiv 

eftersom vår studie utgår från ett identifierbart problem med avsikt att finna svar. I 

koppling till vad styrdokumenten (Se 2.2 Styrdokument) beskriver hur lärare bör 

tilldela elever en källkritisk förmåga har vi tagit stöd av Säljö (2014) som förtydligar 

vikten av att lärare använder de didaktiska frågorna, bland annat Hur? i 

undervisningen. Detta för att dels skapa meningsfullhet hos eleverna i lärandet, dels 

för att tydliggöra innehållet i det valda arbetsområdet. Lärandet ses som en produkt 

och tanke och handling ses som ett, som även kallas för intelligent action. Teori och 

praktik är varandras förutsättningar och bör inte ses som varandras motsatser. 

Pragmatismens kunskapssyn betonar förmågor snarare än kunskaper, till exempel 

elevers förmåga att ta till sig kunskap eller söka information. 
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4 Metod 

Innehållet i detta kapitel har för avsikt att framställa hur vi genomförde denna studie. 

Under avsnittet 4.1 Metodologi förklarar vi de metodologiska vägvalen och vilken 

metod som valts till denna undersökning med stöd av metodlitteratur. I avsnittet 4.2 

Urval presenteras antal informanter som valde att delta i undersökningen och de 

olika bortfallen. I avsnittet 4.3 Genomförande kommer vi i underavsnitt att 

behandla operationaliseringen av vår valda metod, hur vi insamlat data och bearbetat 

data till följt av vår tolkning av empirin. Under avsnittet 4.4 Etiska principer 

redovisar vi hur tillämpat de olika forskningsetiska principerna i vår undersökning. 

4.1 Metodologi 

Vi anser att det är mest lämpligt att använda den kvalitativa ansatsen eftersom 

lärarnas resonemang och tankar är det centrala. Vi har tagit stöd av Denscombe 

(2018) som menar att i detta fall är en kvalitativ ansats mer lämpligt till skillnad från 

en kvantitativ ansats som fokuserar på bland annat kvantifierbara data. 

Vi anser att den mest relevanta metod att använda i denna studie är 

semistrukturerade intervjuer. Eftersom det är ett komplext och subtilt fenomen som 

vi undersöker har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Detta stödjer 

sig till Denscombe (2018) som lyfter att det är positivt i och med vad vi har valt att 

undersöka och valet av metod. Vi har även tagit stöd av Tivenius (2015) när vi har valt 

denna metod eftersom genom intervjuer samlar vi in en fyllig datamängd då den, 

precis som Denscombe (2018) skriver, fångar upp informanternas värderingar och 

tankar.  

Det handlar om att vi vill öka kunskapen om hur lärarna uppfattar källkritik i SO-

undervisningen. Under intervjuer kan informanterna ge mer komplexa svar och det 

kan ställas följdfrågor. Beroende på vilken empiri som önskas kan intervjuerna 

genomföras på olika sätt. Intervjufrågorna är på förhand formulerade och de baseras 

på ett pragmatiskt perspektiv samt på den forskning som redan finns. Därmed är 

intervjufrågorna uppbyggda i anknytning till den didaktiska frågan ”Hur?” för att 

bland annat ta reda på hur lärare tydliggör källkritik i det valda arbetsområdet (Se 3 

Teoretiskt perspektiv). Vi kommer att tillämpa en semistrukturerad intervju vilket 
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innebär att vi har utvalda intervjufrågor som informanterna ska besvara. Med stöd av 

Denscombe (2018) kommer vi att vara flexibla och låta informanternas svar vara 

öppna och att de får möjlighet att utveckla deras synpunkter. Vi kommer att anpassa 

följdfrågor till informanterna beroende på deras svar.  

4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua nio lärare som arbetar i årskurs 1–3. För att få kontakt med 

dessa lärare skickade vi ut ett mail till flera lärare. I detta mail ingick vårt missivbrev 

och en förfrågan om att delta i vår undersökning genom en semistrukturerad 

intervju. Förfrågan skickades ut till flera olika skolor och de fick ett antal dagar på sig 

att svara om de ville delta eller inte. Därefter kunde vi tillsammans med enskilda 

lärare boka in ett datum för en personlig träff. De lärare som deltog i intervjun är alla 

kvinnor och arbetar i lågstadiet.  

När vi skulle ta kontakt med lärare valde vi att kontakta fler än vad vi ville intervjua 

med anledning att utöka vårt underlag och uppnå en mättnad. Vi valde därför att 

maila cirka 50 lärare på olika skolor runt om i Mellansverige för att det skulle finnas 

möjlighet till personlig träff. Det var 41 lärare som inte deltog i denna undersökning. 

Majoriteten svarade inte trots att vi skickade ut en påminnelse några dagar efter 

ordinarie mail. De flesta lärare tackade nej på grund av tidsbrist och den korta varsel. 

De andra lärare tackade nej på grund av de uttryckte att de inte hade något att bidra 

med eftersom de inte arbetar tillräckligt med källkritik i undervisningen.  

4.3 Genomförande 

Efter att vi mailat lärarna med förfrågan om att delta bokades intervjuer in med 

respektive lärare. De lärare som valde att delta fick på förhand ett mail med 

intervjufrågor (Se bilaga Intervju) för att de skulle få möjlighet att förbereda sina 

svar. Varje intervju genomfördes därefter på lärarnas arbetsplatser. Intervjuerna 

ägde rum i lärarrum, grupprum samt klassrum på skolorna. De kunde genomföras 

utan några större störningsmoment och det var möjligt att spela in intervjuerna via 

ljudupptagning på mobiltelefonen. Det uppkom ett tillfälle under intervjun som 

genomfördes i lärarrummet att andra lärare kom in som kan ha upplevts som ett 

störningsmoment, men det var inget som påverkade kvaliteten på ljudinspelningen 

eller lärarens svar. Samtalen hölls på en professionell nivå och den var formell 
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eftersom det fanns bestämda deltagande som höll ett formellt språk under 

intervjuerna. Lärarna var väl förberedda med sina svar och kunde ge svar på 

intervjufrågorna. Det fanns även möjlighet att ställa följdfrågor till dem. Intervjuerna 

var beräknade att ta max 30 minuter och vi kunde räkna ut att de tog mellan 15 och 

20 minuter att genomföra. När intervjuerna var genomförda skickade vi ut ett mail 

till respektive lärare och tackade för deras deltagande i vår undersökning.  

4.3.1 Datainsamling 

Vi har valt att samla in data genom de kvalitativa intervjuerna och dessa genomfördes 

via personliga träffar med lärare på olika skolor. Efter att informanterna tackat ja till 

att delta i vår undersökning samt tagit del av de forskningsetiska principerna 

mailades intervjufrågorna (Se Bilaga Intervju) till dem. Vi fick tydliga och väl 

genomförda svar av de informanter som deltog i intervjun. Det fanns enstaka 

informanter som vi kunde ställa följdfrågor till beroende på hur de formulerade sina 

svar, vilket resulterade i att vi ställde få antal följdfrågor. Vi behövde inte ta kontakt 

med dem i efterhand för att be om förtydligande, vilket beror på de väl genomförda 

svaren och telefonens ljudupptagning. Efter varje intervju tydliggjorde vi ytterligare 

en gång för informanten att vi förhåller oss till de forskningsetiska principerna 

genom att det inte kommer vara möjligt att spåra till någon av de deltagande samt att 

deras identitet kommer att förbli skyddad. Enligt Tivenius (2015) stärker det studiens 

trovärdighet.  

4.3.2 Databearbetning  

När vi inhämtat all data via ljudinspelning och anteckning från varje enskild 

informant skrev vi ut dessa fortlöpande i ett dokument. Vi transkriberade vad 

informanterna svarat och delade in svaren till varje intervjufråga (Se Bilaga Intervju). 

De olika svaren lästes upp ett flertal gånger och jämfördes med varandra. Därefter 

kunde vi välja det som vi ansåg var viktigast och mest relevant. Bearbetningen blev 

tydligare under arbetsprocessen eftersom vi skrev ut det dokument som vi har 

transkriberat för att kunna markera och kategorisera svaren för hand. Efter nio 

intervjuer kunde vi se en mättnad eftersom informanterna uppgav liknande svar 

under intervjuerna. Utifrån detta kunde vi finna mönster i svaren från informanterna 

som kan kopplas till studiens frågeställning, bakgrund och det teoretiska 

perspektivet. Därmed kunde vi sortera och tematisera svaren från informanterna i 
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form av utsagor bestående av citat som berörde de olika intervjufrågorna. Dessa 

försågs med nyckelord som vi anser är viktiga för studiens syfte. Nedan visar hur vi 

har sorterat in utsagorna i respektive kategori med inkluderande nyckelord.  

• Utsaga 25: ”Jag tycker att jag har ”normala” kunskaper. Men det är klart att 

jag även måste uppdatera mig eftersom det kommer massa nya grejer hela 

tiden som jag måste sätta mig in i. […] Jag har inte blivit erbjuden 

kompetensutbildning men det finns bra material på nätet som jag i så fall läser 

in mig på.”. [Informant 1].  

Kategori: Kompetens & kunskap. Nyckelord: ämneskunskaper. 

 

• Utsaga 20: ”När det handlar om möjligheter är det viktigt att de får en grund 

att vara källkritiska för att klara sig längre fram i livet och även i vidare 

studier. […] När det handlar om svårigheter tänker jag att det kan vara att hitta 

och hjälpa eleverna att veta vilka källor som man kan lita på och vara kritiska 

mot.”. [Informant 4]. 

Kategori: Möjligheter & svårigheter. Nyckelord: Förståelse. 

 

• Utsaga 3: ” […] Det är viktigt att det blir greppbart för eleverna när jag arbetar 

med källkritik. Det är betydelsefullt att börja redan i förskoleklass för att de 

ska ha kännedom om det när man sedan går mer ingående på området ju äldre 

de blir.”. [Informant 6]. 

Kategori: Kritisk förståelse. Nyckelord: Kunskapsförmedling. 

Vi kom fram till tre kategorier med tillhörande nyckelord som tillsammans skapar en 

helhet av vår datainsamling.  

4.3.3 Tolkning av empiri 

Ett pragmatiskt perspektiv fanns i åtanke under databearbetningen när vi har tolkat 

och förstått empirin. Av de tre kategorier som redogjorts ovan har det under 

databearbetningen framkommit underkategorier som tillsammans bildar dessa. Valet 

av de slutgiltiga namnen på kategorierna är sammanställt av den data som har fångat 

upp olika nyanser. Nyckelorden är en illustration av vardera kategorier. När vi har 

tolkat empirin har vi utgått från Tivenius (2015) sanningskriterier. Det innebär att 

tolkningen har en helhet, framstår som rimligt och förhåller sig till det teoretiska 
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perspektivet. I studien läggs stor vikt i att diskutera kring giltighet och tillförlitlighet 

och vi anser att den är tillförlitlig eftersom under intervjuerna har forskningsfrågorna 

varit i fokus.  

4.4 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2017) klargör att det finns förhållningsregler som redogörs i fyra 

områden. Dessa områden är avidentifiering, tystnadsplikt, sekretess och integritet. 

En forskning eller en studie blir godkänd genom etikprövningsnämnder förutsatt att 

informanten är avidentifierad. Informantens svar ska inte vara möjlig att spåra. 

Tystnadsplikt gäller när forskningen eller studien genomförs på en verksamhet som 

är sekretessbelagd. Sekretess liknar tystnadsplikt bortsett från att den får enbart tas 

del av om den faller under sekretess och offentlighetslagen. Av den information som 

lämnas ska inte informanten komma till skada. Däremot väger den lagstadgade 

anmälningsplikten mer om det exempelvis skulle röra sig om misstanke gällande 

brott. När det ligger vikt på att vidta åtgärder som skyddar informantens privatliv 

talas det om integritet.  

I denna studie har informanterna informerats om de fyra områden som beskrivits 

ovan innan de deltog i intervjun. När vi har tagit kontakt med informanterna har vi 

utgått från kraven som ställs från Vetenskapsrådet (2017). Informanterna har utifrån 

informationskravet blivit informerade om vad vår studie handlar om och att 

deltagandet är frivilligt. Genom samtyckeskravet har de givit sitt samtycke att delta i 

intervjun innan den påbörjats. Vi har utifrån konfidentialitetskravet tydliggjort för 

informanterna att deltagandet är och kommer att vara anonymt, det vill säga att skola 

och namn inte kommer att nämnas på de deltagande. Genom nyttjandekravet har vi 

tydliggjort för informanterna att resultatet från intervjun enbart kommer att 

användas i forskningsändamål. 
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5 Resultat 

I detta kapitel kommer vi att behandla studiens empiri till följt av vår tolkning av 

empirin. Under avsnittet 5.1 Empiri behandlas tre kategorier i olika underavsnitt: 

Kompetens & kunskap, Möjligheter & svårigheter samt Kritisk förståelse. Under 

avsnittet 5.2 Tolkning av empiri behandlas två underavsnitt: Källkritiskt arbete 

och Didaktiska upplevelser.  

5.1 Empiri 

Under vår databearbetning framkom det att lärares åsikter i årskurs 1–3 gällande 

källkritik är väldigt lika. Trots ålder, hur länge de arbetat samt vilka årskurser som de 

arbetar i framkom det att majoriteten av lärarna arbetar dagligen med detta område. 

Under samtalen framgick de olika tankar och metoder hur de aktivt arbetar för att 

utveckla elevernas förmåga att vara källkritiska beroende på vilken situation som 

uppkommer i skolan. Lärarna påpekar att området inte får en stor plats i 

undervisningssammanhang men de anser sig ändå ha goda kunskaper inom området 

när det handlar om att vara källkritiska. I tre underavsnitt kommer vi att beskriva vår 

empiri som består av tre kategorier: Kompetens och kunskap, Möjligheter och 

svårigheter samt Kritisk förståelse. Dessa tre kategorier presenteras i koppling till 

studiens frågeställning och de värderingar som framkom i vår data. 

5.1.1 Kompetens och kunskap  

I den första kategorin framgår det vilka uppfattningar lärare i årskurs 1–3 har kring 

deras egen kompetens i arbetet med källkritik och hur den avspeglas på eleverna. Det 

framkom att flertalet lärare ansåg att de har tillräckliga kunskaper inom området. 

När följdfrågan ställdes om de själva blivit erbjudna kompetensutveckling inom 

källkritik svarade flertalet lärare nej. De ansåg att deras kunskaper var tillräckliga och 

lyfte vikten av att detta område bör eleverna bekanta sig med väldigt tidigt i skolan. 

Nedan framgår det hur lärare i årskurs 1–3 ser på sina kunskaper om källkritik. 

Tillräckliga kunskaper 

När lärare uttrycker hur deras kompetens och kunskaper inom källkritik ser ut ansåg de att 

de var tillräckliga. Lärare i årskurs 1–3 menar att det kan grunda sig i att de håller sig 

uppdaterade på olika sätt. De flesta lärare läser och tar reda på information själva medan 
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andra diskuterar med kollegor. Majoriteten av lärarna har inte blivit erbjudna 

kompetensutveckling inom källkritik. De betonar att de besitter en källkritisk förmåga och 

vet hur olika källor ska granskas. I undervisningen med källkritik menar lärarna att det 

ligger stor vikt i att de besitter kompetens och kunskap för att kunna förmedla det till 

eleverna. Gällande lärares egna kompetens och kunskap inom området framkom det: 

Jag tycker att jag har hyfsat bra kunskaper. Jag hör nog till dem som inte köper allt, utan vill 

gärna ta reda på själv. Jag tror att det spiller över på eleverna, exempelvis i sådana situationer 

där någon elev påstår att någon annan har sagt något till den och man får tänka ”Men stämmer 

det här verkligen om jag hörde det från någon annan?”. (Lärare 2) 

Lärarna arbetar utifrån vad den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2018) lyfter kring hur 

eleverna ska få möjlighet att utvecklas inom källkritik. Utifrån det framhöll lärare vikten av 

att deras kompetens och kunskap avspeglas på eleverna. Ibland räcker inte alltid lärares 

egen erfarenhet kring området eftersom det sker ständiga förändringar som gör att 

området utvecklas, bland annat lyftes det: 

[…] Men det är klart att jag även måste uppdatera mig eftersom det kommer massa nya grejer 

hela tiden som jag måste sätta mig in i. Jag har exempelvis inte koll på alla sociala medier som 

kanske eleverna har, och då läser jag mig in på det för att få en förståelse. (Lärare 1) 

Flera lärare uppgav att deras kompetens och kunskap utvecklas dagligen eftersom 

källkritik faller in i olika situationer och sammanhang. Från en annan aspekt gällande 

vikten av att ha en källkritisk förmåga framkom det: 

[…] Som när de (eleverna) kommer till mig som lärare och säger ”Den sa det…” eller ”Den gjorde 

så…”, då får man vara tydlig och fråga eleven att ”Såg du det?” eller ”Var du på plats?”. Det är 

viktigt att man tydliggör för eleverna hur man kan tänka och agera om de bara fick höra 

informationen genom någon annan. Det blir ju i sådana situationer som man får ge dem verktyg 

att vara kritiska mot det de ser och hör, därav är min kunskap och kompetens viktig. (Lärare 3) 

De lyfter vikten av att det ingår i arbetet som lärare att känna till olika källor som 

eleverna arbetar med och se till att de utvecklar den källkritiska förmågan. Lärares 

kompetens och kunskap synliggörs genom att de aldrig presenterar olika material 

från varken internet eller andra läromedel om de själva inte fått möjlighet att 

undersöka dem.  

Börja tidigt 

Lärare i årskurs 1–3 var överens om att deras kompetens och kunskap avspeglas på 

eleverna men även att källkritik bör finnas med i arbetet väldigt tidigt in i skolstarten.  
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[…] För mig känns det viktigt att börja med arbetet redan i förskoleklass, eftersom de (eleverna) 

får då en förståelse för ett källkritiskt tänkande eftersom barn har väldigt lätt att suga åt sig 

information på olika sätt. (Lärare 7)  

Anledningen till att lärare i årskurs 1–3 anser att det är viktigt att eleverna bekantar 

sig med källkritik är den sociala miljö som råder, både i och utanför skolan, som 

eleverna dagligen får intryck av. Gällande vikten av att börja arbetet med källkritik 

tidigt framkom det:  

[…] Oftast uppkommer det situationer dagligen som gör att vi får diskutera källkritik, speciellt 

situationer som uppstår mellan eleverna eller om det faller sig in i undervisningen där de hört 

eller sett något de vill diskutera. De har ju tillgång till så mycket genom digitala verktyg som gör 

att de tar till sig olika typer av information. (Lärare 4)  

5.1.2 Möjligheter och svårigheter 

Den andra kategorin beskriver de möjligheter och svårigheter som lärare i årskurs 1–

3 upplever kring arbetet med källkritik i deras undervisning. Vi kunde se två teman 

som upprepades vid varje intervju gällande möjligheter och svårigheter. Lärare 

upplever arbetet med källkritik som en möjlighet att sätta grunden till källkritisk 

förmåga hos eleverna som de sedan kan bygga vidare på. Den svårighet som lärare 

upplever i arbetet med källkritik är att ge eleverna en förståelse för vad det innebär 

att vara källkritisk.  

Sätta grunden till en källkritisk förmåga 

Lärare upplever att deras arbete med källkritik i lågstadiet lägger en grund till en 

källkritisk förmåga hos eleverna. De menar att det är de som ger eleverna möjlighet 

att utvecklas och bygga vidare på dessa kunskaper utifrån den nuvarande läroplanen 

(Skolverket, 2018). Lärare påpekar att källkritik får utrymme i undervisningen 

nästintill dagligen trots att de sällan har specifika undervisningsmoment inom 

källkritik. Genom lärares upplevelser gällande möjligheter med arbetet i källkritik 

framkom det: 

De (eleverna) utvecklar sin förståelse kring hur man bör tänka och agera när man är källkritisk. 

Eftersom källkritik kommer in dagligen i skolan drar jag under många av dessa tillfällen olika 

paralleller när de får höra saker från klasskompisarna, att de inte ska tro på allt de gör utan ta 

reda på om det stämmer och HUR de tar reda på det. Samma sak gäller när man läser från 

böcker, internet och andra läromedel. (Lärare 5) 
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Ytterligare en aspekt gällande möjligheten som lärare ser är att det är något som 

eleverna tar med sig senare i livet. För att eleverna ska få tillräckligt med kunskaper 

som de kan ta med sig senare i livet menar lärarna att det ligger stor vikt i att lärare 

besitter kompetens och kunskap. Detta för att bland annat ha kunskap inom området 

och för att förmedla den kunskapen vidare (Se 5.1.1 Kompetens och kunskap). 

Lärarna menar att de har en avgörande faktor för hur eleverna befäster kunskaper: 

Det ger elever en förståelse för att all information man hör och/eller ser inte alltid stämmer. De 

ges möjlighet att utvecklas till exempelvis goda samhällsmedborgare. Jag utgår från vad 

läroplanen lyfter kring skolans och lärarens ansvar där vi ska se till att de får möjlighet att 

utvecklas och förstå bland annat hur digitaliseringen har påverkat samhället. Därav är även min 

egna kompetens otroligt viktigt, att jag kan förse eleverna med den kunskapen. (Lärare 4) 

Det visade sig att lärare upplever att deras arbete med källkritik inte behöver vara 

specificerade lektioner med enbart källkritik för att eleverna ska befästa kunskaper. 

Lärarna arbetar för det mesta med källkritik dagligen, vilket gör att eleverna får 

utveckla sin källkritiska förmåga vid olika tillfällen. 

Elevernas förståelse 

Lärare upplever att deras arbete med källkritik kan vara svårt att nå fram till alla 

elever. Det som lärarna ser som en utmaning är att rusta eleverna till att utveckla en 

källkritisk förmåga och avfärda desinformation. De upplever att de flesta elever har 

svårt att avgöra om informationen är sann eller falsk som de tar del av, både genom 

digitala och analoga medier samt situationer som de själva upplever på skolan. 

Genom lärares upplevelser kring svårigheter i arbetet med källkritik framkom det: 

[…] Det kan bli en utmaning när eleverna inte förstår vad en källkritisk förmåga innebär. Många 

elever kopplar tyvärr bara det till när de söker källor från internet, men det handlar ju om så 

mycket mer än så. Det handlar ju även om situationer som eleverna kan uppleva på exempelvis 

rasterna när de får höra det ena eller det andra från en annan elev som någon annan påstått. 

(Lärare 8) 

De flesta lärare känner ett stort behov av att hålla sig uppdaterade i den sociala 

miljön som eleverna använder sig av på sin fritid eftersom där får eleverna ta del av 

olika intryck dagligen. Lärare menar att de besitter en källkritisk förmåga, vilket gör 

att de kan stänga ute den informationen som är falsk. De uttrycker att alla elever inte 

har begripit den förmågan i lågstadiet. Majoriteten av lärarna ansåg att det är väldigt 

viktigt att arbeta med källkritik i skolan, dels för att den nuvarande läroplanen 
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(Skolverket, 2018) lyfter detta, dels för att de vill att eleverna ska få en förståelse för 

ett källkritiskt tänkande: 

[…] Jag tycker att det är viktigt att börja väldigt tidigt med det även om det bara handlar om att 

vi diskuterar, och inte fördjupar oss på ämnet som man kanske gör mer i mellanstadiet. Speciellt 

nu när samhället ser ut som det gör och med alla de sociala medier som barnen har tillgång till 

tycker jag det är viktigt att de får en förståelse för ett kritiskt tänkande, även om de har en 

tendens att ta åt sig all information de ser och hör. (Lärare 6) 

Lärare menar att det krävs både kunskap och tid av alla lärare för att arbeta med 

källkritik på ett elevnära sätt så eleverna får möjlighet att utveckla en källkritisk 

förmåga. De upplever att deras arbete kan vara svårbegripligt för vissa elever 

eftersom den källkritiska förmågan är väldigt abstrakt och övergripande. Vidare 

upplever de att de flesta eleverna inte är medvetna om att källkritik inte enbart 

handlar om internet. 

5.1.3 Kritisk förståelse 

Den tredje kategorin beskriver hur lärarna uppfattar arbetet med källkritik. Under 

intervjutillfällena kunde vi notera tre teman som upprepades. Ett tema var helklass, 

vilket är hur det källkritiska arbetet ofta bedrivs i undervisningen. Det andra temat 

var diskussioner som lärare och elever arbetade med både i och utanför 

undervisningen. Det tredje temat var faktatexter, vilket är en av metoderna lärare 

använder som behandlar källkritik. Källkritik anses enligt lärarna vara ett vardagligt 

ämne som de inte alltid behöver planerad undervisning för att bedriva.  

Helklass 

Under våra intervjuer framkom det att lärares arbete med källkritik främst sker i 

helklass i lågstadiet. De flesta lärare upplever att arbetet blir mer greppbart och 

inkluderande eftersom alla elever inte har knäckt läs- och skrivkoden eller har 

tillgång till en social miljö som de andra elever har. Detta gör att det blir lättare för 

dem att arbeta i helklass för att fånga upp alla elever. Kring arbetet med källkritik 

framkom det: 

[…] Oftast brukar vi tillsammans söka efter källor på internet, olika bilduppgifter, hur man 

exempelvis spelar instrument osv. Jag tycker det är viktigt att göra detta med alla elever när de 

är så små för att de ska få en förståelse för vad och hur man gör när man granskar källor. Men 

oftast använder vi läromedel när vi arbetar med exempelvis forntiden inom SO-undervisningen 
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och där kommer vi tillsammans in på diskussion i helklass kring vilka källor som verkar 

trovärdiga. (Lärare 6) 

Lärare upplever att när eleverna går i de yngre årskurserna behöver de mer stöttning 

i arbetet med källkritik. Att arbeta tillsammans i helklass ger eleverna möjlighet att 

inkluderas i undervisningen och när undervisningen sker i helklass är den oftast 

planerad. Det kan handla om att eleverna tar fram olika sökord som de tillsammans 

ska söka efter på internet eller att de tittar på filmer om källkritik. 

[…] I början när det introducerades pratade vi mycket om vad det är för att det skulle bli så 

konkret som möjligt. Vi tittade mycket på filmer som beskrev på ett elevnära sätt. Ju äldre de 

blir ju mer kommer det källkritiska arbetet in i som en planerad undervisning. (Lärare 1) 

Diskussion 

Lärare anser att källkritik är ett område som kan tas in både i och utanför 

undervisningen. Oftast när det sker diskussion kring källkritik och granskning av 

fakta lyfter lärarna att det inte är under planerad undervisning. Det förekommer ofta 

diskussioner med lärare och elever om situationer utanför klassrummet som eleverna 

tagit del av, exempelvis spridning av falska rykten från andra elever. Genom lärares 

upplevelser kring hur diskussioner uppkommer inom källkritik framkom det: 

[…] Det kommer även in i olika situationer som kan ha uppstått på rasterna om en elev tycks 

höra något rykte från en annan, då pratar vi mycket om att de måste ha i baktanke just det här 

med att vara källkritisk ”men vem hörde jag det ifrån?”, ”stämmer det här verkligen?” (Lärare 5) 

Ofta uppstår situationer när lärare behöver använda sina kunskaper inom källkritik 

och förmedla dem till eleverna utanför undervisningen. Lärare säger att situationer 

som kan uppstå är när elever har tagit del av falsk information. Genom lärares 

ifrågasättande av hur väl eleven känner till källan kan det väckas nyfikenhet hos dem 

om det ges möjlighet att granska informationen, oftast tillsammans med lärare. 

[…] Det uppstod en situation i matsalen en gång med en elev som berättade att hen hade sett en 

haj i en av Sveriges sjöar. Där fick jag använda min källkritiska förmåga och fråga eleven “Jaså, 

vart har du sett de?” och så vidare. Tillsammans med eleven sökte vi efter nyheter och fakta på 

om det verkligen fanns en haj i sjön här i Sverige. Vi tog även reda på vilken typ av fisk som hen 

kunde ha sett. Detta ledde till att hen fick upp ögonen för det källkritiska tänket och tog till sig 

det. (Lärare 8) 

Faktatexter 

En metod som lärare använder i arbetet med källkritik är faktatexter och när elever 
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söker information görs det både via digitala och analoga medier. Lärare säger att 

faktatexter främst behandlas i årskurs 2 och 3 där lärare på förhand har tagit fram 

söksidor och/eller sökord till eleverna: 

[…] När eleverna ska skriva faktatexter har jag på förhand tagit fram olika uppslagsverk, listor 

på olika sidor på internet som de kan använda sig av. Vi pratar mycket om vikten av att ha rätt 

fakta för att de själva inte ska sprida falska fakta. (Lärare 2) 

Lärare upplever att faktatexter bidrar till att eleverna får möjlighet att reflektera. När 

eleverna skriver faktatexter, både enskilt och i par, sker en form av reflektion och 

jämförelse av fakta med resterande i klassen. Genom att jämföra och reflektera 

menar lärarna att eleverna får möjlighet att utveckla det källkritiska tänkandet. 

Lärares val att jämföra faktatexter kan ske på olika sätt: 

[…] Det sker mycket arbete med faktatexter i ämnena SO, NO och svenska. Ett exempel är när 

eleverna ska skriva fakta om de olika religionerna och sedan redogöra för varandra. De elever 

som har fått samma religion får jämföra deras faktatexter med varandra utifrån vilka källor de 

har skrivit från. (Lärare 7) 

Lärare väljer noggrant ut källor som eleverna kan använda sig av i skrivandet av 

faktatexter. En anledning till detta är för att de på förhand granskar och värderar 

vilka källor som är relevanta. Lärare upplever att när eleverna går i lågstadiet behöver 

de stöttning i val av information för att de i mellanstadiet ska kunna fördjupa 

kunskaperna. 

5.2 Tolkning av empiri 

Dessa tre kategorier Kompetens och kunskap, Möjligheter och svårigheter samt 

Kritisk förståelse utgör tillsammans vår tolkning av empiri som vi kommer att 

använda för att besvara studiens forskningsfrågor. Nedan följer underavsnitt med en 

tolkning av bearbetad empiri i koppling till valt teoretiskt perspektiv (Se kapitel 3), 

vilket handlar om att samhället och skolan ses som ett. Vår tolkning av empirin 

kommer att beskrivas utifrån de forskningsfrågor som studien innehar och är därav 

uppdelad i två underavsnitt: 5.2.1 Källkritiskt arbete och 5.2.2 Didaktiska 

upplevelser. 
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5.2.1 Källkritiskt arbete 

Studiens första forskningsfråga lyder: Hur uppfattar verksamma lärare i årskurs 1–3 

att källkritik blir en del av SO-undervisningen? I koppling till den nuvarande 

läroplanen (Skolverket, 2018) beskrivs det hur eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

en källkritisk förmåga och hur det ska bidra till att de bland annat ska kunna delta i 

samhället. Utifrån intervjuerna framgick det att majoriteten av lärarna delade åsikt 

kring vikten av att elever får möjlighet att utveckla den källkritiska förmågan. Det 

fanns skilda tolkningar hos lärarna hur de väljer att förmedla kunskap inom 

källkritik. När det inte fanns planerade undervisningstillfällen med arbetet inom 

källkritik framkom det att de flesta lärarna valde att ta in källkritik i andra situationer 

utanför klassrummet. Dessa situationer kunde exempelvis utspela sig på rasterna, i 

matsalen eller i omklädningsrummet under idrottslektionen. Andra situationer kan 

vara när eleverna har tagit del av falsk information på fritiden som de tar med sig till 

skolan. Lärarna var överens om att arbetet med källkritik är viktigt. Trots det valde 

vissa lärare för det mesta att arbeta med källkritik mer generellt. Dessa lärare 

diskuterade mycket med eleverna hur man bör vara som individ utifrån de 

situationer som dagligen uppstod mellan olika elever. Det kan härledas till ett 

pragmatiskt perspektiv eftersom det betonar förmågor och sätter elevers lärande i ett 

sammanhang (Se 3 Teoretiskt perspektiv). Lärarna arbetar aktivt för att utveckla 

elevernas källkritiska förmåga utöver den informationen som de tar del av via 

internet, utan spridning av falska rykten som sker i och utanför skolan är av lika stor 

betydelse.  

 

Arbetet med källkritik anses inte vara bundet till ett visst ämne, men behandlas för 

det mesta inom ämnena SO, NO och svenska. Det sker för det mesta i form av 

faktatexter, både under enskilt-, par- och grupparbete. Källorna till elevernas 

faktatexter tas på förhand fram av lärare och elever har tillgång till både digitala och 

analoga medier. Eleverna får själva möjlighet att finna relevant information till deras 

faktatext utifrån de källor som finns. Utöver faktatexter sker även arbetet med 

källkritik tillsammans i helklass. Lärare kopplar källkritik till ett vardagligt 

samtalsämne och diskuterar ofta med eleverna vad det innebär, hur och varför man 

bör ta reda på och granska olika källor. Vi kan koppla detta till ett pragmatiskt 

perspektiv (Se 3 Teoretiskt perspektiv) där Dewey (1916/1997) beskriver att ett av de 

viktigaste verktygen för att skapa delaktighet i lärandet är genom språket. Språket är 
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det främsta redskapet i elevernas lärande. Elever får ta del av olika diskussioner i och 

utanför undervisningen, bland annat om vad de själva tagit del av för information i 

den sociala miljön eller genom andra klasskamrater. Lärarna uppskattade att arbetet 

med källkritik faller in naturligt i skolan, både i och utanför klassrummet där både 

planerade lektionstillfällen men även elevernas egna upplevelser och erfarenheter 

spelar roll. 

 

De flesta lärare har inte blivit erbjudna kompetensutveckling inom källkritik men de 

har utifrån sina erfarenheter och kunskaper den kompetens som krävs för att arbeta 

på ett elevnära sätt som bidrar till att eleverna utvecklar dessa kunskaper. I arbetet 

tas elevernas egna erfarenheter och upplevelser in i undervisningen och det kan vi 

koppla till ett pragmatiskt perspektiv (Se 3 Teoretiskt perspektiv). En av 

pragmatismens grundstenar är när kunskapsinhämtningen sker när individen kan 

koppla till konkreta erfarenheter. Vi kan se att lärare i årskurs 1–3 arbetar för att 

eleverna ska få möjlighet att koppla sina egna erfarenheter i kunskapsutvecklingen 

inom källkritik. 

 

En viktig grundsten för att bli en aktiv samhällsmedborgare i det demokratiska 

samhälle som vi lever i är att eleverna ska besitta en källkritisk förmåga. Vi kan se att 

i ett pragmatiskt perspektiv lyfts vikten av att skola och samhälle ses som ett (Se 3 

Teoretiskt perspektiv). Skolan har i uppgift att bygga vidare på de kunskaper som 

eleverna tagit del av utanför skolan. Därigenom får eleverna möjlighet att förstå 

omvärlden. Elever får dagligen intryck på många olika sätt och lärare upplever att de 

bör ta del av en källkritisk förmåga genom olika diskussioner, arbeten och aktiviteter 

som tar upp källkritik. Lärare ser sitt arbete med källkritik som viktigt redan i de 

yngre åldrarna och det är av stor betydelse att få eleverna att förstå hur de granskar 

och värderar olika källor för att ta reda på vad som är sant och falskt. Det ligger 

mycket arbete i att eleverna ska förstå att det finns skillnader mellan falsk och sann 

information som sprids runt om i världen.  

 

Inom pragmatismen skriver Dewey (1916/1997) att individerna bör få möjlighet att 

uppleva en situation när de ställs inför olika problem för att de ska utveckla förståelse 

för hur något är. Lärarna beskrev att en svårighet i arbetet med källkritik är att få 

eleverna att förstå att i nästintill alla situationer behöver individen vara källkritisk. 
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Några lärare uttryckte att det kan bero på deras unga ålder och därför är det viktigt 

att börja så tidigt som möjlig med arbetet. Detta är ett område som eleverna bekantar 

sig med väldigt tidigt och det är då de är som enklast att påverka. Lärarna menar att 

ju tidigare arbetet börjar med källkritik desto bättre kunskaper kommer eleverna att 

besitta när de blir äldre. De får även möjlighet att bli källkritiska och ifrågasätta den 

information som de tar del av, exempelvis i den sociala miljön. Det resulterar i att 

eleverna kommer att kunna avfärda desinformation. Lärare arbetar dagligen med 

källkritik i skolan och därmed krävs det att de själva besitter kompetens och kunskap 

för att kunna förmedla till eleverna. Elever stöter dagligen på olika problem som 

läraren har i ansvar att lösa med hjälp av olika strategier. 

5.2.2 Didaktiska upplevelser  

Studiens andra forskningsfråga lyder: Vilka möjligheter respektive svårigheter 

upplever verksamma lärare i årskurs 1–3 kring arbetet med källkritik i SO-

undervisningen? Utifrån ett pragmatiskt perspektiv (Se 3 Teoretiskt perspektiv) 

behöver elever ställas inför olika situationer och lösa problem för att de ska få 

förståelse för hur något är eller bör vara. Utifrån intervjuerna framgick det att de 

flesta lärare har svårt att få eleverna att förstå källkritik och dess innebörd (Se 5.1.2 

Möjligheter och svårigheter). Lärare upplever att de inte känner ett behov av 

kompetensutveckling. Arbetet med källkritik sker både i och utanför undervisningen 

och det läggs stor vikt hos lärare att förse elever med en källkritisk förmåga.  

Det hinder som lärare var överens om handlade om att få alla elever att förstå. 

Källkritik handlar inte enbart om vilka sidor på internet som bör granskas och 

värderas, utan även de falska rykten som kan spridas mellan elever både i och utanför 

skolan. Inom pragmatismen förklarar Dewey (1916/1997) att det är viktigt att lärare 

låter elever få möjlighet att uppleva vad det blir för konsekvenser av deras eget och 

andras handlande. När inte alla elever förstår innebörden av källkritik upplevde 

några lärare att det inte alltid finns tid till en specifik lektionsplanering eftersom det 

inte är ett prioriterat område. Andra ämnen prioriteras högre, vilket leder till att i de 

flesta fallen får elever inte möjlighet att undersöka olika typer av källor. Lärare i 

årskurs 1–3 har på förhand tagit fram källor som elever ska använda sig av i 

undervisningen, vilket oftast beror på att tiden inte finns för att eleverna själva ska få 

möjlighet att göra det.  
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De flesta elever har svårt att förstå att det finns metoder för hur källor granskas och 

värderas, samt att alla källor inte alltid stämmer. Majoriteten av lärare upplever att 

källkritik är abstrakt för eleverna. Eleverna har tillgång till en bred social miljö i det 

moderna och demokratiska samhället där de får ta del av olika information genom 

bland annat mobiltelefoner, datorer och iPads. Det kan bli en utmaning för lärare att 

möta eleverna i deras upplevelser och funderingar kring ny information om de själva 

inte hålls uppdaterade med vad eleverna har tillgång till samt hur samhället och 

skolan utvecklas. 

Lärares upplevelser av möjligheter med arbetet inom källkritik speglas ofta i vad 

lärare själv har för bild av området. Generellt sett har lärare en positiv bild av 

källkritik och uttrycker att det är betydelsefullt för eleverna att förstå hur man 

granskar och värderar olika typer av källor som i sin tur utvecklar den källkritiska 

förmågan. Eftersom vi lever i ett samhälle som har blivit mer digitaliserad än tidigare 

får elever tillgång till mer information på olika sätt och därav är det viktigt att elever 

förstår att det finns desinformation och falska rykten. Inom pragmatismen (Se 3 

Teoretiskt perspektiv) ses skolan som en del av samhället. Kunskap i och utanför 

skolan bör flätas samman och positiva samt negativa krafter ska reflekteras över. Om 

elever får möjlighet att utveckla den källkritiska förmågan leder det till att de även 

blir självständiga individer som kan förstå omvärlden. Lärare i årskurs 1–3 arbetar 

med elever som befinner sig i en ålder där de är lätta att påverka och där ser lärare en 

god möjlighet i arbetet med källkritik. De upplever att en möjlig åtgärd för att vägleda 

eleverna åt rätt håll och utveckla kunskaper är att undervisa och diskutera källkritik i 

olika sammanhang, ofta när det är situationer som eleverna själva kan relatera till. 

Lärare ser källkritik som ett vardagligt ämne, vilket möjliggör att arbetet är 

ämnesövergripande och kan tas upp utanför undervisningen och detta ger lärare en 

förutsättning att dagligen få in arbetet eftersom den inte behöver vara 

lektionsplanerad. Oftast sker den planerade undervisningen med källkritik 

tillsammans i helklass eller när elever skriver faktatexter. Det beror på att alla elever 

inte har utvecklat sina läs- och skrivförmåga ännu, vilket ger dem en förutsättning att 

inkluderas i undervisningarna. Inom pragmatismen lyfter Dewey (1916/1997) vikten 

av inkludering och deltagande eftersom det ger elever möjlighet till reflektion vilket 

anses vara en nödvändig vana för att befinna sig i det demokratiska samhället. När 

elever får dela livserfarenhet bidrar det till att de får en god reflekterande moral. När 
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eleverna blir äldre arbetar de mycket med faktatexter där källkritik kommer in mer 

som ett planerat undervisningsmoment.  

6 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi i avsnittet 6.1 Resultatdiskussion att diskutera 

resultatet med stöd av tidigare forskningslitteratur samt det teoretiska perspektivet 

till följt av ett underavsnitt där vi presenterar slutsatsen av detta. I avsnittet 6.2 

Metoddiskussion kommer vi att noga granska denna studie ur ett metodologiskt 

perspektiv. I underavsnitt kommer vi även behandla pålitlighet och trovärdighet. 

Denna studie kommer att avslutas i avsnitt 6.3 Fortsatt forskning där vi kommer 

diskutera framtida forskning inom området.  

6.1 Resultatdiskussion 

I ett pragmatiskt perspektiv anser Dewey att det ligger stor vikt i att skolan ska följa 

och bidra till samhällets demokratiska utveckling och att eleverna får möjlighet att 

växa som individer (Se 3 Teoretiskt perspektiv). Det krävs att individen besitter en 

källkritisk förmåga för att kunna avfärda desinformation och spridning av falska 

rykten i det samhälle som för nuvarande råder. I och med det demokratiska och 

moderna samhälle som vi lever i ligger det stor vikt i skolans ansvar att se till att 

undervisa elever i området källkritik. Elever ska kunna orientera sig och delta i 

samhällslivet, vilket den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2018) lyfter. I relation till 

ett pragmatiskt perspektiv sammanflätar Dewey (1916/1997) bland annat utbildning, 

kunskap, moral och demokrati. Lärarna som deltog i studien påpekade hur viktigt det 

är att elever utvecklar källkritisk förmåga eftersom de lever i en värld med ett stort 

informationsflöde som de dagligen får intryck av. För att individen ska kunna befinna 

sig i det utvecklande samhället och även skolan, skriver Sjöberg (2013) att det krävs 

kompetenser för detta. Det är viktigt att elever förstår att i samhället kan det även 

spridas falsk information likväl som sann information. Inom pragmatismen befinner 

sig individen i en utvecklingsprocess där kunskap och värden ses som medel för att 

göra denna process rikare (Dewey, 1916/1997). Utifrån studiens resultat kan vi se att 

lärare är väl medvetna om vikten av att ha en källkritisk förmåga, vilket innebär i att 

deras kompetens och kunskap är av stor betydelse. Det påvisar att lärarna håller sig 
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uppdaterade och följer med det samhälle som ständigt utvecklas. Lärares arbete med 

källkritik i skolan påverkar eleverna och hur de granskar och värderar olika typer av 

källor.  

Carlsson och Sundin (2018) framhåller att källkritik är ett område som lärare aktivt 

måste arbeta med i de yngre åldrarna eftersom forskning visar att en tredjedel av 

lågstadiet inte alls undervisas inom detta område. Källkritik berörs dagligen med 

eleverna i olika situationer, både under planerade och inte planerade 

undervisningstillfällen i den här studien. Arbetet med källkritik sker oftast i ämnena 

SO, NO och svenska. Lärarna uttryckte däremot att det inte är ett område som är 

bundet till ett visst ämne utan det faller in som en naturlig del i undervisningen när 

de upptäcker att källkritik bör lyftas. Vi kan se att lärare ser detta område som ett 

ämne som dagligen faller in i och utanför undervisningen. Nackdelen är att lärarna 

inte ser detta område som prioriterat, vilket resulterar i att det oftast inte faller in 

som en planerad undervisning. Lärarna uttryckte att området tas upp tillsammans i 

helklass om det uppstår en situation där eleverna måste tänka källkritiskt, exempelvis 

om de tagit del av falska rykten på rasten. Det låg stor vikt att inkludera alla elever i 

sådana situationer. Vi kan se hur det hör ihop med ett pragmatiskt perspektiv 

eftersom Dewey (1916/1997) lyfter betydelsen av att alla elever ska känna sig 

inkluderade. Han menar att när elever blir exkluderade sker en form av förtryck där 

kommunikativ och passivitet kan spridas mellan samhällsmedborgarna. Om inte en 

källkritisk förmåga finns hos eleverna riskerar de att ta till sig desinformation och 

sedan sprida den vidare. Genom att läraren inkluderar alla elever i undervisningen 

får dem möjlighet att reflektera, vilket är en förutsättning för att utveckla och delge 

varandra erfarenheter som bidrar till utvecklingen av en källkritisk förmåga. 

Eftersom det generellt ses som ett vardagligt ämne upplever även lärarna att eleverna 

utvecklar kunskaper inom området ju äldre de blir om de får möjlighet att börja 

tidigt. Genom lärares sätt att se på detta område som ett vardagligt ämne kopplar vi 

detta till Carlsson och Sundin (2018) som förklarar att det ger betydelse hos eleverna 

i deras lärande. Däremot lyfter Nygren (2018) att arbetet med källkritik inte är 

tillräcklig i elevernas lärande när det enbart sker som en naturlig del, utan det krävs 

av lärare att det finns specifika undervisningstillfällen med källkritik för att eleverna 

ska ges den källkritiska förmågan som den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2018) 

talar om. 
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Utifrån studiens intervjuer delade lärare upplevelsen att arbetet med källkritik bör 

börjas med tidigt i skolan. Eftersom det tar långt tid för individen att utveckla 

kunskap kring att vara källkritisk (Hargiattai m.fl.,2018), upplever vi att källkritik 

inte är ett prioriterat område hos lärare trots att de lyfter vikten hur avgörande den 

källkritiska förmågan är för att fungera i det moderna samhället. Vi kan se en 

koppling till ett pragmatiskt perspektiv och Deweys ideal kring demokratiseringens 

möjlighet som grundar sig i att alla individer ska kunna samverka med alla (Dewey 

1916/1997). De flesta lärare menade att alla elever inte har knäckt läs- och skrivkoden 

eller att de har tillgång till en bred social miljö som de andra elever har. Detta leder 

till att deras arbete med källkritik är avgörande för att elevernas kunskap att avfärda 

desinformation ska ske tidigt in i skolåren. Även om de menar att området inte är 

prioriterat lyfter de som tidigare nämnts att ämnet förekommer in dagligen där lärare 

tillsammans med elever diskuterar, granskar och värderar olika typer av källor och 

information som de tar del av i och utanför skolan. Genom att aktivt arbeta med 

området, oavsett om det sker i eller utanför undervisningen, utvecklar eleverna 

förståelsen kring skillnaderna mellan sann och falsk information. Vi kan se koppling 

till ett pragmatiskt perspektiv i detta sammanhang eftersom eleverna kopplar 

konkreta erfarenheter till ett problem som de ställs inför. På så sätt blir 

kunskapsinhämtningen lättare och detta kallas för inquiry (Dewey, 1916/1997).  

 

Lärares kompetens och kunskaper är viktiga i arbetet med källkritik. De ser sina 

kunskaper som tillräckliga och att de har den kompetens som krävs för att eleverna 

ska erövra kunskaper inom källkritik. Det blir tydligt för lärarna att källkritik är ett 

område som diskuteras oftare när det förekommer naturligt snarare än när det är 

planerat. Diskussionen kring källkritik, både i och utanför undervisningen, anses 

enligt de intervjuade lärarna som det mest avgörande för att eleverna ska förstå 

vikten med området eftersom de kan koppla till egna erfarenheter. I studiens 

undersökning framkom det att det sker diskussioner på olika sätt kring källkritik men 

även att eleverna får möjlighet att själva söka information med källor som på förhand 

har valts ut av läraren. Det kopplar vi till Nygren (2018) som skriver att lärare som 

har översikt och struktur möjliggör kunskapsinlärningen hos eleverna eftersom syftet 

med undervisningen är densamma. Det ligger stor vikt i lärarnas egna kompetens och 

kunskap för hur de väljer att ta del av elevernas tankar och erfarenheter för att gynna 

deras kunskapsinhämtning. I ett pragmatiskt perspektiv menar Dewey (1916/1997) 
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att erfarenhet är en grundläggande och värdefull tillgång för den pedagogiska 

verksamheten. Erfarenhet uppstår i interaktionen mellan reflektion och aktivitet, 

vilket även kallas för learning by doing. Vi upplever att kompetensutveckling inom 

området inte är brådskande i samband med hur lärare väljer att få in källkritik i och 

utanför undervisningen samt hur de går tillväga för att ständigt hålla sig 

uppdaterade. De lyfter vikten av att hålla sig uppdaterade i och med det moderna och 

digitaliserade samhället som möjliggör att eleverna får intryck på flera olika sätt från 

källor som både är sanna och falska. Det som tydliggörs främst i denna studie är hur 

lärare upplever arbetet med källkritik som viktigt och att elevernas egna erfarenheter 

både i och utanför skolan flätas samman med området på många olika sätt i skolan. 

Vi kan även här se hur det hör ihop med ett pragmatiskt perspektiv eftersom Dewey 

(1916/1997) förklarar att språket är ett av de främsta redskapen i elevernas 

kunskapsinhämtning.  

Vi kan se att lärare i årskurs 1–3 har en positiv inställning till arbetet med källkritik 

och ser på det området som viktigt även om de menar att det inte är ett prioriterat 

ämne. Källkritik får en stor plats dagligen i skolan trots att lärarna menade att 

området inte alltid ligger som ett planerat undervisningsmoment. Vår uppfattning är 

att arbetet med källkritik anses viktigare nu i och med att elever får tillgång till mer 

information i det digitaliserade samhället som råder och lärarna arbetar aktivt för att 

eleverna ska inneha det filter som Hargiattai m.fl. (2018) lyfter som möjliggör att de 

kan sortera bort desinformation. 

6.1.1 Slutsats 

De slutsatser som vi kan dra är att lärare uppfattar att arbetet med källkritik är viktigt 

och betydelsefullt att förmedla till eleverna redan när de går i lågstadiet. Källkritik 

blir en del av undervisningen främst i ämnena SO, NO och svenska men även utanför 

undervisningen. Lärare förmedlar kunskap om hur elever bör tänka källkritiskt när 

deras egna upplevelser från bland annat fritid och hem påverkar deras 

informationshämtning. De får intryck av både andra elever men även den sociala 

miljö som leder till att läraren dagligen får diskutera med elever om huruvida de har 

granskat och värderat de olika källorna. Lärares kunskaper har en avgörande 

betydelse för hur elevernas kunskapsinmätning sker och de anser att deras 

kompetens och kunskaper är tillräckliga. Arbetet med källkritik ses som sporadiskt 
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för de flesta lärare som arbetar i årskurs 1 respektive 2 och de flesta lärare anser att 

ämnet blir mer aktuellt i årskurs 3. Trots det lägger de vikt i att eleverna blir bekanta 

med området för att ha kännedom om att all information de stöter på oavsett från 

andra klasskamrater eller analoga samt digitala läromedel inte alltid stämmer. 

Generellt sett sker inte specifika undervisningstillfällen med enbart källkritik utan 

oftast tillsammans i helklass, vardagliga diskussioner i och utanför klassrummet eller 

i koppling till faktatexter. Det sker alltid under kontroll av lärare när källkritik tas 

upp. Lärare arbetar enligt den nuvarande läroplanen där ett av de centrala målen för 

årskurs 1–3 är att eleverna ska bli bekanta med källkritik och informationssökning. 

Dessa lärare ser möjligheter i arbetet med källkritik eftersom de vägleder eleverna till 

att tänka källkritiskt för att fungera som medborgare i det rådande samhället. Genom 

att elever får förståelse och utvecklar kunskap inom området blir de inte lika lätta att 

påverka utan de kan sortera bort desinformation och inte själva sprida falska 

påståenden. Lärarna upplevde att den främsta svårigheten att arbeta med källkritik 

är att få eleverna att förstå vad det innebär att vara källkritisk samt hur källor 

granskas och värderas. Det är betydelsefullt för lärarna att arbeta med källkritik på 

elevernas nivå för att det ska bli greppbart. De flesta eleverna är inte medvetna om 

hur och när de bör tänka källkritisk vilket lärare upplever som en svårighet som de 

aktivt arbetar med. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi har utgått från det pragmatiska perspektivet under intervjuerna, vilket grundar sig 

i hur lärare i årskurs 1–3 upplever att arbetet med källkritik blir en del av SO-

undervisningen. Vi kunde ställa följdfrågor beroende på hur de formulerade sig 

eftersom vi tillämpade semistrukturerade intervjuer. Eftersom intervjuerna inte var 

inbokade tätt intill varandra kunde vi upptäcka möjliga följdfrågor att ställa under 

transkriberingen av informanternas svar till nästa intervju. Därefter kunde vi 

eventuellt stöta på mer riktade funderingar som kunde ställas till de kommande 

intervjuerna. Trots det vill vi klargöra att vi har utgått och lagt störst vikt på de valda 

och ursprungliga intervjufrågorna som ställdes under intervjuerna. De följdfrågor 

som uppkom vägledde inte informanterna i någon speciell riktning. 

Utifrån tolkning av empirin har vi försökt att göra empirin genomlysande. För att inte 

läsare ska kunna koppla svaren till någon av informanterna som deltog i 
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undersökningen har vi valt att transkribera svaren via ljudupptagningen från 

telefonen genom att ta hänsyn till möjliga stakningar eller ticks som kan avslöja 

respektive informant. Under intervjuerna upplevde vi inga långa pauser och så vidare 

mellan svaren vilket gjorde att vi inte behöva ta bort något från ordinarie utsagor som 

kunde haft betydelse till de olika svar som framkom.  

Vi upplever att valet av att använda en kvalitativ ansats med intervjuer som metod i 

denna undersökning gav oss en positiv och bred bild av det område som vi valt att 

undersöka. Vi fick även möjlighet att under intervjuerna ställa möjliga följdfrågor 

beroende på informanternas svar vilket även gav oss en större förståelse. Det visade 

sig vara svårt att få tillräckligt antal informanter. Vi fick skicka påminnelse och utöka 

området till fler skolor i andra städer och fler lärare. Det var många lärare som inte 

kunde delta i studien. De flesta lärare svarade inte, andra lärare uppgav att det inte 

fanns tid och en liten del av lärare menade på att deras deltagande inte behövs 

eftersom det är inget område som det ligger fokus på. Vi tror att bortfallet av 

resterande lärare kan bero på det korta varsel och tiden på året. De flesta lärare som 

tackade nej på grund av tid menade att de har mycket med bedömningsstöd och 

nationella prov, vilket vi även tror majoriteten av de lärare som inte svarade hör till.  

Resultatet av denna studie är inte ett resultat hur alla som arbetar som lärare 

upplever arbetet med källkritik i årskurs 1–3. Det som framkommit är vanliga 

uppfattningar av de som deltog i undersökningen. Vi vill därmed påpeka att vårt 

resultat inte avspeglar alla lärare, likväl till stöd av det som Denscombe (2018) lyfter, 

har vi möjliggjort en generalisering av den kvalitativa studien i samband med att vi 

uppnått ett urval av informanter. Det som vi anser har betydelse i denna studie och 

dess resultat är att de flesta informanterna gav liknande svar. Vi tänker att denna 

studie hade kunnat få ett bredare resultat och förmodligen fler deltagande om det 

inte berodde på det korta varsel som rådde. Vi upplever dessutom att valet av metod 

och att enbart intervjua verksamma lärare i årskurs 1–3 har gett oss underlag för 

studien och dess frågeställning. 
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6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Vi har beskrivit denna studie med utgångspunkt i den beprövade metodologin (Se 4.1. 

Medotologi). Intervjuerna är genomförda på ett formellt och professionellt sätt. Detta 

har gett oss möjlighet att lämna en väl genomförd data, vilket blir ett pålitligt resultat. 

Vi har under denna arbetsprocess stött på med- och motgångar. Vi har exempelvis 

haft möjlighet att boka in intervjuerna tidigt in i arbetsprocessen. Däremot har det 

varit svårt att få kontakt med tillräckligt många informanter som kunde delta.  

Eftersom vi själva har upplevt vikten av att ha en god förmåga när det handlar om 

källkritik ligger det ett hårt arbete bakom för att dagligen utveckla elevers kunskaper 

inom området. Det har varit intressant hur vi kommit fram till resultatet eftersom vi 

under arbetets gång har varit öppna och flexibla med informanternas svar under 

intervjuerna, exempelvis hur de arbetar med källkritik. 

Studiens resultat är rimligt utifrån dess syfte och forskningsfrågor. Vi anser att den 

har uppnått rimlighetskravet eftersom det inte har funnits anledning att ifrågasätta 

rimligheten då resultatet inte var oväntat. Studien har även uppnått koherenskriteriet 

eftersom delar av resultatet har framkommit tydligt och utgjort en helhet. Även 

korrespondenskriteriet och det aletiska sanningskriteriet eftersom studiens resultat 

grundar sig i det valda teoretiska perspektivet samt att resultatet har i koppling till 

teoretiska perspektivet åstadkommit och belyst ny kunskap. 

6.3 Fortsatt forskning 

Vi stötte på olika resonemang kring studiens gång, bland annat att elever har svårt att 

avfärda desinformation. Det krävs även källkritisk förmåga i olika situationer, 

exempelvis när de söker information till faktatexter på internet eller upplever 

ryktesspridning på skolgården. Vi tänker att det skulle vara intressant i en fortsatt 

forskning att undersöka hur samarbetet ser ut med klassläraren och övrig personal på 

skolan för att stärka elevers källkritiska förmåga.  
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8 Bilaga Intervju 

Intervjufrågor 

 

1. Hur viktigt är arbetet med källkritik för dig som lärare? 

2. Hur mycket utrymme får källkritik i din undervisning? 

3. Vilka möjligheter respektive svårigheter upplever du kring arbetet med källkritik? 

4. Hur ser dina kunskaper om källkritik ut?  

5. Hur mycket tid uppskattar du att du lägger på arbetet med källkritik? 

6. Hur arbetar du med källkritik i din undervisning? 
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9 Bilaga missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter i sjätte terminen från lärarutbildningen på Mälardalens Högskola. Vi är i 

full gång med vårt självständiga arbete och det valda ämnet är källkritik. 

Syftet med vår undersökning är att fördjupa kunskapen om hur F-3 lärares arbete med 

källkritik ser ut i undervisningen. Vi vill ta reda på hur lärarna ställer sig till arbetet med 

källkritik och hur stort fokus det får i undervisningen. Samt även undersöka hur lärarna 

uppfattar hur deras arbete bemöter och stärker elevernas kritiska förmåga.  

Utifrån tidigare forskning och litteratur har vi fått möjlighet att få en förståelse kring hur 

lärare arbetar med källkritik, men med hjälp av er verksamma lärare har vi för avsikt att få en 

djupare förståelse genom intervjuer. Därmed önskar vi att du vill delta i denna intervju 

eftersom du besitter kunskap, erfarenhet och utbildning som vi anser är betydelsefullt till vårt 

självständiga arbete. Intervjun kommer att bestå av sex stycken frågor med möjliga 

följdfrågor och förhoppningsvis uppstår en givande diskussion. Vi hoppas att du på något sätt 

har möjlighet att delta och vi beräknar att intervjun tar cirka 30 minuter. 

Vi har och kommer ta hänsyn till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet lyfter. 

Det innebär att ditt deltagande är frivilligt och du har möjlighet att när som helst avbryta ditt 

deltagande och även intervjun. Varje informants deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att namn och skola är anonymt. Vi önskar att få spela in 

diskussionerna med hjälp av en ljudinspelare i syfte att bearbeta materialet. Efter bearbetat 

material kommer ljudinspelningen att raderas. Det framkomna resultatet kommer enbart att 

användas i forskningsändamål. 

 

Om ni har funderingar eller frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för 

mer information. 

 

Tack på förhand och hoppas vi ses! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Josefin Enlund jed16003@student.mdh.se 

Lisa Pettersson lpn16005@student.mdh.se  

Handledare: 

Karin Sandberg karin.m.sandberg@mdh.se  
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