
 
  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

- En kvalitativ studie om hur källkritik tillämpas i grundskolan F-3 

A qualitative study on how source criticism is applied in primary school F-3. 

 

Rebecca Kaya & Hanna Tammi 

  

  

  

 

 

 

Akademin för utbildning, kultur    Handledare: Andreas Grahn 

Och kommunikation      Examinator: Staffan Stranne 

Samhällsorientering      VT19                  2019 

Självständigt arbete 1 i grundlärareutbildningen F-3 

15 hp 

Är det rimligt? 



 
  

 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning      SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

Kultur och kommunikation    OAU094  15Hp 

        VT19   År 2019 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Rebecca Kaya och Hanna Tammi 

 

Är det rimligt? 

En kvalitativ studie om hur källkritik tillämpas i grundskolan F-3. 

A qualitative study on how source criticism is applied in primary school F-3. 

Årtal: 2019                                                                                                   Antal sidor: 39 

_______________________________________________________ 

Enligt Skolverket (2018) utgör källkritik och informationssökning en stor del av digital 

kompetens. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur undervisning kring 

området källkritik och informationssökning ser ut i årskurs F-3.  

Genom att intervjua sex stycken lärare (F-3) har en fördjupad kunskap uppnåtts kring hur 

dessa lärare behandlar källkritik och informationssökning i undervisningen. Denna studie är 

gjord utifrån en kvalitativ forskningsmetod, samt ur ett pragmatiskt perspektiv.  

Studien visar att lärarna anser att besitta kunskap inom källkritik och informationssökning är 

en del av den vardagliga undervisningen, samt att begreppen bör belysas i tidiga åldrar. 

Studien visar även att varken källkritik eller informationssökning är bundna till specifika 

ämnen, utan är förekommande vid olika lärotillfallen. Lärarna har en önskan om 

kompetensutveckling inom det källkritiska området och digitala medier för att på bästa sätt 

kunna upprätthålla god undervisning.  

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Källkritik, källkritiskt förhållningssätt, informationssökning, lärande, digitala 

medier, undervisning, grundskola, digitalisering, styrdokument, internet  



 
  

 

 

Abstract 

Source criticism and information search is a major part of digital competence according to 

Skolverket (2018). The purpose of this study is to reach a deeper understanding in how 

education about source criticism and information search look like in grade F-3.  

By interviewing six teachers (F-3), an increased understanding has been reached about how 

these teachers treat source criticism and information search in education. This study has 

been made through a qualitative research method, and through a pragmatic perspective.  

The study shows that the teachers think that processing knowledge in source criticism and 

information search is part of daily education, and that these concepts should be highlighted 

at an early age. The study also shows that neither source criticism nor information search are 

bound to specific subjects, instead they are occurring in different learning activities. The 

teachers wish for competence development in source criticism and digital media to promote 

good teaching.   

 

 

Keywords: Source criticism, source-critical approach, information search, learning, 

digital media, teaching, elementary school, digitization, control documents, internet 
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1      Inledning 

 

 

Idag (2019) ägnar elever i tidig ålder en stor del av sin tid åt olika medier. Information och 

budskap via text, bild och ljud omger elever dagligen. Innan internet fanns var det inte lika 

stor variation på källor. Information är idag inte knuten till en särskild plats, och internet 

möjliggör att information sprids i hög takt via olika digitala medier (Thuren, 2013). Internet 

har möjliggjort att information kan spridas i olika former och publiceras på många sätt. 

Francke och Johansson (2018) menar att exempelvis webbsidor, kommunikationsforum och 

videobloggar medför att information kan skapas i andra former än tidigare. Utmaningen i att 

undervisa om källkritik och informationssökning blir inte bara att hitta information utan 

också kunna hitta information som är korrekt och tillförlitligt (Heimer, 2017). Det kan vara 

svårt för elever att inse varför det har betydelse att förstå vem det är som är källan till 

informationen, då källor har olika upphovsmän.  

 

Unesco (2011) skriver att skolan har en betydande roll i att undervisa elever i yttrande- och 

informationsfrihet vilket sker genom att lärare besitter kunskap om källkritik och 

informationssökning.   

Undervisningen gagnar eleverna och ger dem förutsättning till att bli kunniga 

samhällsmedborgare. Heimer (2017) lyfter vikten av att veta vilka aktiviteter eleverna ägnar 

sig åt på nätet samt hur de tolkar innehållet i källan för att kunna utveckla elevernas 

källkritiska förmågor.  

 

Redan i tidig ålder behöver eleverna lära sig att söka och undersöka innehåll. Detta står även 

i styrdokumenten (Skolverket, 2018) där det har gjorts en förändring om digitalisering som 

innebär att elever skall få möjlighet att utveckla uppfattning om hur digitaliseringen kan 

påverka individen och samhället.  Digitaliseringen skall även utveckla elevernas förmåga att 

kunna kritisk förhålla sig till information och media på ett ansvarsfullt sätt, samt att eleverna 

skall kunna förstå innebörden i att använda och ha förståelse för digitala system och tjänster. 

I och med att informationsflödet och digitaliseringen har ökat den senaste tiden anser vi att 

det är betydelsefullt att eleverna har ett källkritiskt tänkande för att kunna utvecklas till att 

bli medvetna, kunniga och demokratiska samhällsmedborgare.  

 



2 
  

 

Heimer (2017) menar att utveckla källkritisk förmåga inte sker under en viss tid utan det 

krävs kontinuerligt arbete och undervisning. Alexandersson, Sporrong & Tikkanen (2016) 

menar att eleverna måste ges möjlighet att öva och träna sig på att söka, analysera och 

kunna värdera information för att kunna utvecklas. Alexanderson et al. (2016) skriver att 

källor på internet kan vara vinklade för att framföra någon annans fakta till dennes fördel 

eller nackdel, vilket gör det svårt att kunna bedöma om det man läser är trovärdigt.  

 

I Skolverket (2018) kan man läsa att ett av skolans uppdrag är att eleverna ges möjlighet att 

utveckla sina förmågor att kritisk granska och kunna värdera trovärdigheten hos olika källor. 

I det centrala innehållet i läroplanen (2018) årskurs 1–3 står om källkritik i ämnena svenska, 

svenska som andraspråk, geografi, historia, religion och samhällskunskap. I läroplanens 

första kapitel kan man läsa att: 

 

eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 

snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder för att tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritisk granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ, (Skolverket, s.9.)  

 

Vi vill därför få en uppfattning om hur lärare i F-3 behandlar begreppet källkritik och 

informationssökning i undervisningen.  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

1.1.1 Problemområde  

Källkritik och informationssökning har i och med den nya revideringen i läroplanen 2018 

fått en större betydelse i skolans mål och riktlinjer (Skolverket, 2018).  Det har även fått en 

stor betydelse i skolans uppdrag vilket har blivit mer centralt i skolan och innebär att det 

finns kunskapskrav som ska uppnås inom området.  Skolverkets IT-uppföljning (2015) 

visar att undervisning inom källkritik och informationssökning ges alltför sällan eller uteblir 

i vissa fall. IT-uppföljningen visar att mer än en tredjedel av eleverna inte har någon 

undervisning i ämnet. Det finns väldigt lite forskning kring detta område, hur det används i 

undervisningen.  Det är viktigt att undervisning i källkritik och informationssökning lyfts 

redan i yngre åldrar (Carlsson och Sundin, 2018; Hargittai et. al., 2010; Samuelsson, 2014) 

 

 

 



3 
  

 

 

1.1.2 Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att få ökad kunskap om hur lärare ser och undervisar i 

källkritik.  Syftet uppnås genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare i 

årskurs F-3. 

 

1.1.3 Frågeställning  

Fokus ligger på lärare i F-3 om deras tolkning, förhållningssätt och tankar kring 

undervisning i källkritik och informationssökning. Vi har tagit stöd i våra forskningsfrågor 

för att uppnå syftet med studien.  

 

1. I samband med vilket innehåll behandlas källkritik och informationssökning i 

lärarnas undervisning F-3?  

2. Vilka metoder använder lärare F-3 vid undervisning om källkritik och 

informationssökning?  

3. Hur resonerar lärare F-3 om syftet med att arbeta med källkritik och 

informationssökning i undervisningen?  

1.2  Disposition  

Denna forskningsstudie inleds med inledning i kapitel 1 där vi klargör syfte och 

frågeställning för vår studie. 

I kapitel 2 förklarar vi bakgrund till studien, definierar centrala begrepp och presenterar de 

teorier som ligger till grund för vår analys och bearbetning av resultat. I detta kapitel 

presenteras även styrdokument och tidigare forskning inom ämnesområdet. 

Vidare i kapitel 3 redovisas de teorier som ligger till grund för studien. Kapitlet inleds med 

resonemang kring lärande ur ett pragmatiskt perspektiv samt teorier kring källkritik och 

kritiskt tänkande. 

I kapitel 4 argumenterar vi för vårt val av kvalitativa intervjuer som metod och redogör för 

vårt tillvägagångssätt i undersökningen samt alternativt genomförande. 

I kapitel 5 följer empiri, tolkning av empiri och resultat och resultatsammanfattning av vår 

studie. 

Kapitel 6 visar diskussion kring metod och resultat följt av våra slutsatser. Vi tar även upp 

framtida forskningsfrågor som vi finner intressanta. 

I sista kapitel 7 finns referenslista följt av intervjufrågor (bilaga 1) och inbjudan till 

deltagande i vår studie (bilaga 2). 
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2 Bakgrund 

Vi utgår i vår studie från styrdokument för grundskolans tidigare år. Studien utgår även från 

tidigare forskning kring området källkritik och informationssökning angående hur det 

tillämpa i undervisningen.  Under denna rubrik kommer vi att klargöra begreppen 

styrdokument, källkritik, informationssökning, att vara källkritisk samt undervisning och 

kunskapsinnehåll inom området.  

2.1     Begreppsdefinitioner  

Ett antal återkommande begrepp som finns genomgående i studien väljer vi att introducera 

här.  

Digitalisering: I dagens samhälle flödar information i olika former. Undervisning ska bidra 

till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och 

samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna 

värdera information (Skolverket, 2018). 

Informationssökning: Informationssökning syftar till de lärotillfällen i undervisningen som 

behandlar informationssökning via internet och sökning av fakta i olika läromedel (se 

kapitel 2.4). 

Källkritiskt förhållningssätt: För medborgarna i ett demokratiskt samhälle finns 

möjligheten att utifrån öppen och tillgänglig information fatta välgrundade beslut. För att 

finna och värdera information krävs kunskaper och färdigheter i informationssökning och 

källkritik. Likaså krävs kunskaper inom det område där man söker information för att 

kritiskt kunna granska den. Utan specifik ämneskunskap är det mycket svårt att värdera 

informationen. Skolinspektionen (2018) har valt att använda begreppet källkritiskt 

förhållningssätt för att fånga in både informationssökning och källkritik.  

Källkritik: Folkbildningsnätet (2018) lyfter att begreppet källkritik kan ge en felaktig bild 

av vad det handlar om och tycker istället kritisk granskning kan vara mer passande. Vidare 

förklarar (Folkbildningsnätet, 2018) att för att kritiskt kunna granska behövs att man kan 

uppmärksamma sannolikhet, syfte, relevans och avsändare. I vår studie kopplar vi källkritik 

till de metoder och didaktiska inslag som lärare väljer i sin undervisning för att eleverna ska 

kunna lära. I kapitel 2.2 Källkritik förklaras begreppet mer ingående. 
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Källkritik i undervisningen: Folkbildningsnätet (2018) lyfter frågan om källkritik är ett 

ämne eller om det är ett sätt att tänka. Genom att lyfta den frågan visar man att det finns 

möjlighet att tolka källkritik ur flera perspektiv. I vår studie benämns källkritik efter båda 

kriterierna vilket vi klargör genom att benämna det som källkritiska områden eller 

arbetsmetoder i undervisningen.  

Lärarens kompetens och tolkning av källkritiska området: Syftar på lärarens kunskaper 

i och kring ämnet, uppfattning och tolkning av källkritik vilket avspeglas i undervisningen 

och kan visa skillnader baserat på individuell tolkning och tidigare erfarenhet och kunskap 

hos den enskilda läraren. 

Styrdokument: Undervisning förhåller sig till Skolverkets (2018) styrdokument och ska 

förmedla kunskap som främjar elevers lärande och förbereda dem för att leva och verka i 

samhället. Skolverket (2018) skriver att i dagens samhälle behöver elever digital kompetens 

och ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt för att kunna fungera som 

samhällsmedborgare och ta del av information och demokrati. Styrdokumentens betydelse i 

förhållande till perspektiv presenteras mer ingående i kapitel 2. 

Läroplanen: I läroplanen står vilken värdegrund skolan vilar på samt skolans uppdrag. 

Läroplanen visar övergripande mål och riktlinjer för den utbildning som alla kommunala 

och statliga skolor ska följa.  

Källkritik och informationssökning i läroplanen: Källkritik och informationssökning har 

i och med den nya revideringen i läroplanen 2018 (Skolverket, 2018) fått en större betydelse 

i skolans mål och riktlinjer.  Det har även fått en stor betydelse i skolans uppdrag vilket har 

blivit mer centralt i skolan och innebär att det finns kunskapskrav som ska uppnås inom 

området. Källkritik och informationssökning redogörs för i kapitel 2  

Pragmatism presenteras separat under teoretiskt perspektiv i kapitel 3.  

 

2.2  Styrdokument  

I Lpo94 (Skolverket, 1994) uttrycks att eleverna ska utveckla ett källkritiskt tänkande och 

kunna söka information i skolan.  

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda informationsteknik som 

ett verktyg för kunskapssökande och lärande […]. (Skolverket, 1994, s. 10.) 
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Det framgår även att eleverna ska utveckla förmågor att kunna argumentera, diskutera och 

lära sig lyssna för att kritiskt kunna granska och värdera information. Lpo 94 belyste redan 

då att vi lever i ett samhälle med stort informationsflöde vilket skapar ett behov av att 

eleverna ska kunna möta olika informationskällor och konsekvenser som det medför. Vi 

vågar därför påstå att källkritik har funnits i läroplanen sedan 1994. Flera ändringar och 

revideringar har skett sedan Lpo 94 och är i fortsatt ständig utveckling. I och med revidering 

(Skolverket, 2018) och att läroplanen har ändrats har man lagt större fokus på digitalisering i 

skolan:  

Där skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen 

och samhällets utveckling. […]  De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera 

information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens 

[…]. (Skolverket, 2018, s. 8.) 

I samband med pressmeddelande från regeringen (2017) framgår det att den tekniska 

utvecklingen innebär förändringar i skolan och samhället. Det innebär även att skolan ska 

utveckla elevernas källkritiska förmåga samt förståelse utifrån digitaliseringens påverkan av 

individ och samhälle.  

Utbildningsdepartementet (2017a) belyser att elever redan i årskurs tre ska få förutsättningar 

att ta del av information i olika medier vilket innefattar både analoga och digitala medier. 

Där lyfts även att undervisning ska ges om vilka metoder som är användbara vid 

informationssökning samt hur man kritiskt kan granska denna information med hjälp av 

digitala och analoga verktyg. 

2.3 Källkritik  

Enligt Nationalencyklopedin (Odén och Thuren) innebär begreppet källkritik att ha 

förmågan att bedöma och kunna värdera olika källors trovärdighet. Värdering betyder att  

kunna se om källan är äkta, vem som har skrivit källan och vad informationen har för syfte. 

Källor som är skrivna i form av text bör enligt Odén och Thuren uppfylla särskilda kriterier, 

två av de viktigaste kriterierna är tidskriteriet och tendenskriteriet. Det innebär att 

trovärdigheten i källan ska granskas från när texten blev skriven. Trovärdigheten i källan 

ökar om det finns fler källor som tyder på att det som är skrivet är rätt. Tendenskriterier 

innebär vad källans avsikt är, det vill säga källan skall granskas utifrån vem som har mest 

vinning av det som är skrivet.  
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I läroplanen är begreppet källkritik och informationssökning nära anknutna och det finns att 

läsa att:  

 

eleverna skall utveckla förmåga att kunna kritiskt granska, värdera och förstå konsekvenser i och med 

olika källor” (Skolverket, 2018, s.7.) 

I kursplanen i svenska går att läsa att eleverna skall kunna värdera information i olika källor. 

Vi anser att begreppet källkritik får en annan innebörd i So-ämnenas kursplan då begreppet 

kopplas till förmågan att kunna avgöra trovärdigheten i källor och information från internet 

och andra medier (Skolverket 2018). Att elever skall kunna bedöma källor från internet lyfts 

flera gånger i läroplanen (Skolverket 2018). Vi anser att detta kan leda till en lätt förvirring 

då det kan bli svårt att veta vilka medier som avses. Källkritiken har under flera år 

förändrats vilket Francke och Sundin (2016) menar beror på att det finns oklara definitioner 

kring området. I dag är det nästan omöjligt att använda sig av samma metoder som förr. 

Informationsflöden som vi möter idag genom internet, olika medier, tv och tidningar gör att 

det är mycket svårare att kunna granska källan.  

 2.4  Informationssökning  

I Skolverket (2018) står att informationssökning menas att eleverna ska få kunskap om olika 

söktjänster, veta hur de ska använda sig av sökord och synonymer. Nationalencyklopedin 

definierar informationssökning som fakta som har ett speciellt syfte, begreppet hänger 

samman med informationsbehov. Limberg (1998) menar att begreppet informationssökning 

är en komplex process med olika sekvenser av olika handlingar,  och att det finns ett 

samspel mellan våra tankar och känslor som inkluderas i dessa handlingar. Gärden (2016) 

menar att den otydliga definitionen av begreppet informationssökning och vad förmågorna 

innebär kan få konsekvenser i lärandet. Gärden (2016) belyser även att om eleverna inte 

utvecklar förståelse kring informationssökning kan de få svårt att uppnå skolans lärandemål. 

Limberg (2013) belyser att informationssökning i lärandet inte är målet i undervisningen 

utan att det ska tillämpas som ett redskap i lärandet. Att besitta olika ämneskunskaper har en 

stor betydelse i informationssökning.  Kunskaper krävs för att kunna sortera information och 

källor samt att kunna bedöma om informationen är tillförlitlig (Leth & Thurén, 2000).   
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 2.5  Att vara källkritisk 

Tillgången till digitala medier och andra uttryckssätt är stor, men elever idag är inte så 

kritiska som de bör vara. Sjöberg (2013) belyser att elever idag behöver besitta kompetens 

och redskap för att kunna handskas med det ökande informationsflödet. Dessa kunskaper är 

viktiga att utveckla i skolan. På internetsstiftelsen går det att finna Alexanderssons (2016) 

guide om källkritik. Att utveckla ett källkritiskt förhållningsätt innebär att kunna kombinera 

förmågan av värdering och bedömning av källans äkthet och dess trovärdighet.  

Skolan bör enligt digitaliseringskommissionen (SOU 2015:65) uppmuntra eleverna att 

utvecklas i den mån det går och det är av stor vikt att skolan hänger med i utvecklingen av 

digitaliseringen.  Detta medför att eleverna får en chans till att utveckla förmågor i 

informationssökning och att vara kritiska inom området där de söker. Målet enligt 

utbildningsdepartementet (2017b) att eleverna ska få förutsättningar att besitta kunskaper 

inom digitalisering och kunna se möjligheter inom området.  

I Skolverket (2017) går det läsa om fyra aspekter inom digital kompetens. Den första 

aspekten handlar om hur undervisningen ska ge eleverna förståelse för hur digitaliseringen 

påverkar samhället. Den andra är att eleverna skall få en fördjupad kunskap om medier 

genom undervisning. Den tredje är att eleverna ska få möjlighet till att utveckla sina 

färdigheter att kritiskt granska och kunna se trovärdighet i olika källor. Skolverket (2017) 

menar att eleverna ska få kunskap om vilka möjligheter och risker det finns med användning 

av informations- och kommunikationsteknik. Den fjärde aspekten är att eleverna genom 

undervisning får möjlighet att använda sig av digitala verktyg. 

Svenska och samhällsorientering är de skolämnen som belyser mest om källkritik och 

informationssökning i läroplanen (Skolverket 2018). Inom svenskämnet får elever i de yngre 

åldrarna möjlighet genom anpassade enkla analoga medier och webbsidor att utveckla 

förmåga att söka och värdera information. Beroende på elevernas mognad och förkunskaper 

i läsning- och skrivning behöver undervisningen om källkritik och informationssökning utgå 

från elevernas förkunskaper för att uppnå förståelse inom området (Skolverket 2017). 

Skolämnet historia är källkritiskt ledande då ämnet är grundat på olika källor och forskning 

om dåtiden där elever behöver utveckla kritisk tänkande. Rosenlund (2015) belyser vikten 

av att eleverna utvecklar förståelse för behovet av att vara källkritiska omkring historiska 

händelser.  

Sundin och Haider (2016) skriver att informationssökning och källkritik är ett komplext 

område. Författarna menar att det är svårt att få en meningsfull undervisning och att det 
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finns koppling till att lärarna känner osäkerhet om vilka kunskaper eleverna bör utveckla för 

att uppnå målen i undervisning. Sundin och Haider (2016) belyser att det viktigt att eleverna 

får möjlighet till undervisning om hur olika sökmotorer fungerar och deras uppbyggnad.  

2.6  Undervisning och kunskapsinnehåll i källkritik och 

informationssökning 

Källkritik och informationssökning kan lyftas fram på tre olika sätt i undervisning enligt 

Carlsson och Sundin (2018). Det första är att utgå från området som är kopplat till 

kunskapsinnehåll. Författarna menar, att genom att endast utgå från kunskapsinnehåll kan 

undervisningen bli enformig på ett sätt som medför att eleverna får svårt att se sammanhang 

utanför det ämne man undervisar i. Det andra sättet som författarna tar upp är att integrera 

källkritik i kunskapsinnehåll. Detta möjliggör att inkludera skolbibliotekarie i 

undervisningen då eleverna får undervisning av en som är väl insatt i begreppen källkritik 

och informationssökning. Dock kan samarbetet vara svårt inom vissa skolor då tillgången 

till bibliotekarier inte alltid finns, vilket kan leda till att eleverna inte får möjlighet att få den 

tänkta kvaliteten på undervisningen. Det tredje sättet som författarna skriver om är att se 

informationssökning och källkritik som ett utgångsläge för kunskapsinnehållet. Det betyder 

att området belyses i flera ämnen och gör att eleverna ser betydelsen i undervisningen. På 

detta sätt skapar eleverna ett kritiskt tänkande snarare än att skaffa sig kunskap om tekniken 

för att söka information. Carlsson och Sundin (2018) betonar att skolan har en betydande 

roll i hur den använder sig av begreppen källkritik och informationssökning och hur lärare 

tillämpar det i praktiken.  

Utbildningsdepartementet (2017b) visar att lärare är osäkra på hur de säkert skall använda 

sig av internet och att det är många som vill ha kompetensutveckling inom området. Vidare 

påpekas vikten av att lärare skall besitta kompetens inom området för att undervisningen ska 

ge eleverna god förutsättning att utveckla förståelse inom informationssökning, källkritiskt 

tänkande och användning av internet (Utbildningsdepartementet 2017b). Wagner (2018) 

menar i och med att digitaliseringen idag har blivit så stor, bör Skolverket erbjuda stöd- och 

kompetensutvecklingsmaterial som lärare kan ta stöd i för undervisningen för att eleverna 

ska få möjlighet att nå lärandemålen. På Skolverkets (2018) webbsida finns det material att 

ta hjälp av för att utveckla sin kompetens. Det går att finna både stödmaterial och 

webbutbildningar i lärportalen för att utveckla lärarnas kompetens inom området.  

Limberg och Folkesson (2006) skriver i sin rapport att lärandet om källkritik och 

informationssökning tolkas olika av lärare. I projektet framkom det att vissa lärare anser att 
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förståelse och kunskap är kopplad till elevernas mognad. Vid en tidig ålder får eleverna 

nästan aldrig fördjupade kunskaper, utan utgörs mest av grundläggande. Detta menar 

Limberg och Folkesson (2006) gör att lärare har svårt att hitta metoder som gör att eleverna 

kan utveckla förmågor i att söka information och tänka kritiskt. För att eleverna ska se 

undervisningen meningsfull i källkritik och informationssökning menar Limberg (2013) att 

det är av stor vikt att lärare handleder och skapar individanpassade uppgifter. Vid 

undervisning med digitala verktyg lyfter Nygren, (2018) att det bör ske under kontrollerade 

former och att lärare måste ha kontroll och inte lämna eleverna att arbeta fritt med sökning 

på internet. 

Limberg (2013) menar att genom att variera i att söka och använda olika källor får man ett 

stort meningsskapande. Man kan låta eleverna söka på olika debatter och sedan jämföra 

resultat, undersöka om olika fåglar från olika källor eller att jämföra skillnaden mellan 

digitala och analoga källor. För att uppnå ett undersökande arbetssätt bör läraren hela tiden 

finnas med som stöd. För att få kvalité i sin undervisning om informationssökning menar 

Limberg (2013) att lärare ska besitta kompetens om information, didaktiskt förmåga och 

teoretiska kunskaper för att eleverna ska kunna nå lärandemålen.  

3       Teoretiskt perspektiv 

Föreliggande studie har sin grund i ett pragmatiskt perspektiv. För att skapa förståelse om 

valt teoretiska perspektiv och dess betydelse för studien följer nedan beskrivning om 

pragmatismens tankar om lärande. 

 

Pragmatism  

Det pragmatiska perspektivet är utgångspunkten i vår studie. Kroksmark (2003) beskriver 

att inom pragmatismen är skolan en del av samhällslivet och belyser de krafter som 

påverkar vårt samhälle både negativt och positivt. En av pragmatismens grundtankar är att 

kunskap uppstår i och av kontrollerande handlingar. Dewey menar att kunskapsinhämtning 

och  individuella erfarenheter är av vikt (Biesta och Burbules, 2003).  Han menar att en 

individs handlingar formas efter dennes agerande och möjliggör ett konsekvenstänkande 

samt ger denne en möjlighet att lära sig av egna erfarenheter. Detta har en stor betydelse vid 

inlärning. Att enbart höra talas om eller höra någon annan beskriva hur det skall vara menar 

Dewey inte är samma sak som att uppleva och lära det själv av sina egna erfarenheter. 

Skolan har till uppdrag att ta tillvara och bygga vidare på de erfarenheter barnen erhållit 

utanför skolan och på så sätt få en större kunskap om världen och samhället i sig. Dewey 
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menar att språket har och är ett av de främsta verktygen för lärandet och för barnen att 

känna delaktighet är situationer där språket har en central roll i undervisning. Han menar att 

lärandet i sig själv händer och sker när eleven ställs inför ett problem som måste lösas, 

Dewey valde att benämna det som inquiry. Människan har en tendens att ordna och 

organisera för att slutligen komma fram till en lösning.  

Studiens syfte är att få ökad kunskap om hur lärare ser och undervisar i källkritik. Vi menar 

att pragmatismen är ett uppenbart val i denna studie då vi utgår ifrån och lutar oss mot ett 

identifierbart problem som vår studie kan belysa samt att besvara. Det är av stor vikt att 

frågan “hur” som lärare ställer binds samman med frågor som “varför” och “vad” i hur 

lärare gör en tolkning av begreppen informationssökning och källkritik i skolans läroplan. 

Det är också viktigt att få information om lärares upplevda kompetens då det framgår av 

Biesta och Burbules (2003) att flera lärare kan och oftast har olika uppfattningar och 

erfarenhet inom ett område som helt skiljer sig åt, utan att det för den delen betyder att 

deras uppfattningar är fel, men att man utgår från olika perspektiv.  

 4       Metod 

I kommande avsnitt kommer vi att redogöra för genomförandet av studien, studiens 

metodologi, tillvägagångssätt och urvalsprocess. Vi kommer även att redogöra för studiens 

relation till de forskningsetiska principerna.  

4.1      Metodologi 

Vår studie syftar till att förstå och söka tydligare kunskap om lärares tankar och 

resonemang om undervisning kring det källkritiska området. Vi valde därför att genomföra 

vår studie utifrån en kvalitativ ansats med stöd i Bryman, (2002) som säger att en studie 

utifrån en kvalitativ ansats med fördel kan undersöka resonemang och mönster. Vi ville 

även få uppfattning om lärarens egen syn på sitt arbete och därför kommer lärarnas 

resonemang att stå i centrum utifrån kvalitativ ansats.   

4.2  Datainsamlingsmetod 

Intervjuform 

Vi valde att genomföra en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Enligt Denscombe 

(2018) är kvalitativa semistrukturerade intervjuer en lämplig metod om att man vill ta reda 

på lärares uppfattning och resonemang kring ämnet. Semistrukturerade intervjuer utgår från 
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förutbestämda frågor baserade på tidigare forskning och teoretiska perspektiv och är inte 

låst till specifika intervjufrågor (Denscombe, 2018).  

Genomförande 

Efter 243 utskickade informationsbrev (Bilaga 2) med förfrågan om intervju fick 

informanterna själva möjlighet att välja tid och plats för intervju för att inte ta för mycket tid 

i anspråk.  

De inbokade intervjuerna skedde i lärarnas klassrum, utan störningsmoment och spelades in 

med mobiltelefonens ljudupptagning. Samtalet var på en professionell och formell nivå. 

Intervjuerna varade mellan åtta och tio minuter.  I informationsbrevet framgick syftet med 

vår forskning, forskningsperiodens längd samt att vi utgår från god forskningssed enligt 

vetenskapsrådet. Vi informerade om vald forskningsmetodik om kvalitativa intervjuer som 

inte har syftet att utvärdera enskilda skolor eller lärare och att forskningen riktar sig mot 

begreppet källkritik och informationssökning och hur det används i undervisningen.  

För att få möjlighet att beskriva syftet med vår studie utgick vi från didaktikens tre frågor 

vad, hur och varför. Genom att utgå från dessa tre forskningsfrågor sammanställde vi 

studiens semistrukturerade intervjufrågor (se Bilaga 1).  

Vad? I samband med vilket innehåll behandlar lärare F-3 källkritik och informationssökning 

i undervisningen? 

Hur? Vilka metoder använder lärare F-3 vid undervisning om källkritik och 

informationssökning? 

Varför? Hur resonerar lärare F-3 om syftet att arbeta med källkritik och 

informationssökning i undervisningen?  

 

Intervjuerna är genomförda efter personligt bokade möten och vi har valt att ljudinspela 

intervjuerna med syftet att få en närmast fullständig dokumentation av data (Denscombe, 

2018). 

4.3 Databearbetning 

Vårt tillvägagångssätt av databearbetning av inhämtade data och har skett via ljudinspelade 

intervjuer som transkriberats fortlöpande med kort tidsintervall efter avslutad intervju. Vid 

hämtning av data använde vi oss av uppspelningsfunktion med val av långsam 

uppspelningshastighet vilket möjliggjorde att vi detaljerat kunnat fånga upp rådata till 
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skrift. Vi har valt att noggrant ta med informanternas betoning, uttal, pauser och mellanord 

för att få öka chansen till mängd värdefull tolkningsbar data. Denscombe (2018) förklarar 

att intonation, betoning och uttal är svårt att fånga i skrift men att det har betydelse för 

innebörd av data vid utskrift. Beslut om ovan tillvägagångssätt grundar sig i det låga antalet 

informanter vilket gjorde det hanterbart.  

För att kunna arbeta med transkriberad data valde vi att låta varje informant få egna skilda 

dokument döpta efter kodnamn (lärare 1, lärare 2 osv.). På så sätt fick vi möjlighet att 

kunna urskilja data på ett mer överskådligt sätt.  

Efter genomförd transkribering av data har vi läst materialet grundligt vid åtskilliga 

tillfällen för att kunna påbörja analys och för att tillföra våra kommentarer. Under arbetets 

gång har vi försökt att hitta mönster i informanternas svar för att se kopplingar till vår 

frågeställning, teoretiska perspektiv och bakgrund. Vid databearbetning har vi kunnat 

plocka ur relevant data som vid sortering genererat kvalitativ data. Exempel på valt 

tillvägagångssätt nedan: 

 

Informant Citat Kategori Nyckelord/Tema 

2 “lite då och då” När källkritik i 

undervisning 

Didaktiska inslag 

5 “genomsyrar undervisningen” Tillgång Ej bundet till ämne 

1 “ i samband med Chromebook och att vi 

börjar gå ut på internet” 

Lärtillfälle Digitala verktyg 

Vi har utgått från en tematisk analysmodell och vad informanterna har uppgett i 

intervjuerna utan att lägga till värderingar för att möjliggöra transparens för läsaren.  

I resultatdelen, kapitel 5, presenteras utvunnen kvalitativ data. 

4.4 Urval 

Eftersom vi utbildar oss till lärare i årskurser F-3 var det självklart att rikta vår studie till 

lärare i de årskurserna. Mycket av den forskning vi har läst har utgått från årskurserna 4–9 

inom området källkritik och informationssökning. Det går att läsa om dessa begrepp i 

läroplanen för F-3 (Skolverket, 2018). Vi har inte valt en enskild årskurs utan valt att forska 
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för hela F-3 för att källkritik och informationssökning finns med i läroplanen (Skolverket 

2018).  

För att få en fördjupad bild av undervisning om källkritik och informationssökning valde vi 

att intervjua de lärare som frivilligt visade intresse och ville delta. Vi valde att avgränsa oss 

till yrkesverksamma lärare i årskurs F-3 som vi ansåg troligtvis kommer att ge värdefulla 

data till vår studie. Denscombe (2018) skriver att subjektivt urval grundar sig i tanken om 

att få den bästa informationen och urvalet har avsiktligen valts med relevans till forskning 

och urvalets kunskap kring ämnet.  

Svarsfrekvensen blev sju svar varav sex intervjuer genomfördes på informanternas 

arbetsplats och den sjunde avbokades av informanten.  

De lärare som intervjuades var i åldern 33–58 år med olika lång yrkeserfarenhet. Lägsta 

verksamma antal år i yrket var sex år och högsta var 20 yrkesverksamma år. Alla 

informanter har examen från lärarutbildning och tre av sex lärare har tidigare erfarenhet av 

verksamhet i förskola. 

 

4.4.1 Bortfall och urvalsfel  

Denscombe (2018) lyfter att det finns risk för urvalsfel och snedvridning i alla studier. 

Resultat påverkas av urvalet vilket hade kunnat utfalla annorlunda om andra informanter 

valt att delta i vår studie.  

Av de utskickade 243 inbjudan fick vi respons från tolv respondenter. Av de tolv 

respondenterna svarade fem på inbjudan med att tacka nej vilket resulterade i att sju 

tackade ja till att delta. I slutändan genomfördes studien på sex intervjuer på grund av sent 

bortfall på grund av arbetsbelastning. 

[…] ber om ursäkt men just nu är det mycket i skolan, allt från nationella prov till 

utvecklingssamtal och jag kan tyvärr inte ställa upp på intervjun. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Vår forskning utgår från de forskningsetiska principerna. Vetenskapsrådet (2017) redogör 

för fyra krav som ska uppfyllas för att forskningen ska vara etisk korrekt. Vi använder oss 

av Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer tystnadsplikt, avidentifiering, sekretess 

och integritet/konfidentialitet. Tystnadsplikt rör verksamheten studien genomförts i. 
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Sekretess innebär att uppgifter som man tar del av kan endast sekretessbeläggas om det 

faller under offentlighets- och sekretesslagen. Information som informanten sagt får inte på 

något sätt användas som kan skada informanten. Det finns dock en anmälningsskyldighet 

vid misstanke om brott som alltid går före tystnadsplikt och sekretess. Baserat på integritet 

eller konfidentialitet skall informanternas privatliv och integritet skyddas av forskaren.  

Dessa krav omfattar hur arbetet innan görs, under arbetets gång samt efter forskningen. 

Detta är för att både informanterna och forskaren ska känna sig trygga, vilket i sin tur gör att 

forskningen blir trovärdig och pålitlig.  

 

Syftet med studien presenterades till informanterna samt har dessa fått information om vad 

materialet kommer att användas till. Informanterna har även fått information om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avsluta sin deltagande. Vi har undvikit 

att skriva kommunens, skolans och informanternas namn för att det ska vara omöjligt att 

kunna identifiera någon av de ovan nämnda. Allt material som vi har fått ta del av kommer 

att förvaras så inga obehöriga får tillgång till det. Hänsyn har tagits till de etiska kraven för 

en god forskningssed under hela arbetsprocessen.  

4.6 Tillförlitlighet och giltighet  

Tivenius (2015) skriver att för att nå ett giltigt och tillförlitligt resultat bör studien utgå från 

ett teoretiskt perspektiv och följa de etiska principerna.  

Vårt resultat är baserat på kvalitativa intervjuer som är uttalade ord och meningar från olika 

informanter. Informanter skiljer sig åt som individer och även intervjutillfällen ser olika ut. 

Vi har utgått från de forskningsetiska principerna och det pragmatiska perspektivet vid 

utformningen av våra intervjufrågor. Vi har riktat fokus på att undersöka lärarens egen 

uppfattning om vilka svårigheter och möjligheter de möter i undervisning om källkritik och 

informationssökning.  

5        Resultat 

I resultatdelen kommer studiens empiri att redovisas och därefter kommer vår tolkning av 

empiri och resultat.  

De forskningsfrågor som ligger till grund för studien presenteras efter frågeställning istället 

för alternativt presentera svaren uppdelat efter informanter. Valt tillvägagångssätt baseras 

på att ge tydligare struktur och sammanhang med utgångspunkt i forskningsfrågorna.  
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5.1      Empiri 

Vid bearbetning av data fick vi fram att många av lärarna i F-3 delade åsikter kring 

källkritik och informationssökning. Det var skillnad på vilken årskurs lärarna arbetade i, 

deras ålder, genus eller hur länge de undervisat. Mer än hälften av våra informanter svarade 

att informationssökning och källkritik har stor betydelse i den fortsatta undervisningen, samt 

för att kunna integrera eleverna i samhället. Digitala verktyg var ett hinder för vissa lärare 

men vi fick tips på och metoder för hur undervisningen i området bedrivs samt vilka 

svårigheter och hinder man kan möta. Lärarna anser sig ha kritiskt tänkande men tycker att 

det är svårt att förklara för eleverna, då det är svårt att veta hur de ska hålla undervisningen.  

 

5.1.1 I samband med vilket innehåll behandlas källkritik och 

informationssökning i lärarnas undervisning.  

Under denna rubrik kommer det att beskrivas hur lärarna undervisar om källkritik och 

informationssökning, om vilken utformning och vilket innehåll undervisningen har. Utifrån 

intervjuerna kunde vi få fram olika teman på hur undervisningen kan se ut.  En metod var 

användning av faktatexter som belyser källkritik och informationssökning. Det framkom 

även att lärare inte undervisar om källkritik inom något  specifikt ämne utan det sker 

slumpmässigt i klassrummet eller utanför. De menar att det tillhör vardagen att vara 

källkritisk.  

 

Faktatexter 

Det visade sig att källkritik och informationssökning användes främst vid arbete kring olika 

faktatexter och forskning. Medier och digitala verktyg är väldigt nära sammankopplade till 

källkritik och informationssökning. För att undervisningen inte ska få en annan betydelse 

var det tydligt att lärarna bestämde vilka söksidor och vilka sökord som eleverna bör 

använda. ‘ 

[...]när vi ..de har frågor som vi inte hittar svaren på för då brukar vi googla…eh…då faller det sig 

ganska naturligt …att vi börjar prata om källkritik för kan man lita på det man...det man hittar på 

nätet. (Lärare 2) 

 

[...] så tittade vi på det klippet så pratade vi om det och efter det forskade vi lite om hajar o kom fram 

till det nämen vänta nu det är inte farligt att bada. Även om det finns hajar i Sverige är det inte farligt 

att bada i sv även om det finns hajar i sv så äter de inte människor. Lärare 5.  

 

Sökning av information förekommer främst med internetsökning och faktaböcker. När 

eleverna ska söka information på internet förklarar lärarna att de är med och kontrollerar och 
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uppger att eleverna inte får söka information fritt. De använder sig av sökmotorer som de 

själva är säkra på. Att vara källkritisk menar lärarna är viktigt och att det är något som de 

ständigt påminner eleverna om att vara.  

 

Sen när man jobbar med källkritik i undervisningen för att få eleverna att utveckla den förmågan... så 

skiljer det väl sig inte så jättemycket egentligen. Vi har pratat om källkritik kopplat till tex tidningar, 

artiklar tryckta former och sen även kopplat till digitala former. Men det arbetet är ungefär lika.  

….och det går ju in i allt för du söker ju fakta alltså vad du än gör så söker du ju fakta och nu förtiden 

är det ju bara en googling bort. Men att veta då vad som är rätt svar för du kan ju få svar på vad som 

helst och vilket svar som helst men det betyder inte att det rätt eller att det är sanningen. (Lärare 1) 

 

Och ettorna har ju egna Ipads …vi har en till en …så där verkligen så pratar vi varje gång vi är inne. 

Var får vi vara inne hur vet man att det är sant, hur ska man tänka och titta så det blir ju ofta en daglig 

situation. Om man nån kan säga vi googlar det här…ja.... men hur kan vi veta att det här är sant. Att 

man tar den diskussionen dom är ju ändå såpass små. (Lärare 4) 

 

Ja fast vi använder aldrig nätet jag släpper de aldrig lös på nätet utan vi har ju apparna som dom 

använder. Så jag har ju inte börjat släppa dom lös på nätet ... (Lärare 5) 

 

Genom att låta eleverna söka faktatexter får de möjlighet att kunna reflektera och att ta reda 

på skillnaden av olika faktakällor.   

 

Diskussion 

Informationssökning och källkritik förekommer naturligt som samtalsämne i undervisning 

och utanför undervisning. Att söka information sker spontant när eleverna ställer frågor som 

läraren inte kan svara på. En lärare använder sig av olika sökmotorer.  

 

 Nej men ”suck” jag försöker lyfta upp det så mycket som möjligt i undervisningen. Som till exempel 

nu 1 april då var de såhär a men ska man tro på allting man hör? (Lärare 6) 

 

Vi pratar om man kan lita på allt som står på nätet, och vi har tittat på en film fastän att de är så små 

som de är. (Lärare 3) 

 

Enligt flera lärare är det viktigt att belysa källkritik oavsett vilket ämne man undervisar i, då 

informationssökning används på flera områden. Många lärare har ingen speciell 

undervisning om källkritik eller informationssökning utan kopplar begreppet till 

diskussioner som uppkommer.  
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Jag har ju årskurs 1 har jag så vi pratar om det lite då och då inte sådär så det är inte direkt planerat. 

Utan det är…när vi ...de har frågor som vi inte hittar svaren på för då brukar vi googla…eh…då faller 

det sig ganska naturligt …att vi börjar prata om källkritik för kan man lita på det man...det man hittar 

på nätet…...Så det gör vi...lite då och då…så här oplanerat när de kommer frågor. (Lärare 5) 

 

Diskussioner väcker enligt lärarna en nyfikenhet hos eleverna och att diskutera är en form 

av lärande som betonar att man inte ska tro på allt som sägs.  

 

5.1.2   Vilka metoder använder lärare F-3 - lärare i undervisning om källkritik 

och informationssökning?  

 

Under denna rubrik kommer vi att beskriva vilka metoder lärare i F-3 använder kring 

källkritik och informationssökning. Under bearbetningen framkom olika teman som kom till 

uttryck vid intervjuerna. När vi ställde frågan om metoder fick vi till svar att digital verktyg 

ändvänds som metod.  

 

Digitala verktyg 

Flertalet av lärarna uttryckte att digitala verktyg är väsentliga för att undervisningen kring 

området ska få kvalité. Det är många lärare som saknar en hel uppsättning av digitala 

verktyg men såg en del hinder i undervisningen om informationssökning och källkritik.  

 

Jag tittar på lite filmer på Ur.skola som heter ” Är de sant? [...]då jobbade vi med rymden och då va 

de såhär att jag kanske tog upp olika sidor asså typ wikipedia och sen en annan som hade skrivit eller 

om det var youtube nåt barn som hade spelat in om vad ska man tro på o såhär om du hittar en sida 

där du ska ta fakta asså att dom tittar vem är det som har gjort den. (Lärare 6) 

 

[...]så nu vi har en Instagramsida också o lite granna och då kan man där har vi pratat litegrann med 

barnen[...] asså nu är det ju mkt när vi letar fakta som man ska titta på vilka sidor och det är 

någonting man hela tiden får... ja det är ju mest digitala medier). (Lärare 2) 

 

Ja men jag tror i den yngre åldrarna som jag jobbar med…att man tittar på film och då kan det vara 

lite tokigt och dumt) (vi använder ju smartboards hela tiden. Och ettorna har ju egna Ipad …vi har en 

till en …så där verkligen så pratar vi varje gång vi är inne. (Lärare 4) 

 

Ingen skola hade en egen klassuppsättning av Ipads utan hade en till två eller någon form av 

bokningssystem som hela skolan är med och delar på.  

 

Ja vi har Ipads en till två. (Lärare 1) 

 

Ja, fast vi använder aldrig nätet jag släpper de aldrig lös på nätet utan vi har ju apparna som dom 

använder. (Lärare5) 
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Vi jobbar med källkritik i samband med att när vi har våra Chromebooks i klassrummet. Vi har ju ett 

chromebooksskåp som vi kan boka och i samband med att vi börjar gå ut på nätet så undervisar vi i 

källkritik. (Lärare 3) 

 

Många skolor satsar idag på att införa mer av digitalisering i sin verksamhet. Många av 

lärarna upplevde satsningen bra då det motiverar till att eleverna får möjlighet att själva 

kunna söka och tänka källkritiskt till information de möter ute på nätet. Det framom inte 

vilken metod de använder i undervisning. Då vi misstänker att vi ställde frågan otydligt.  

 

5.1.3 Hur resonerar lärare F-3 om syftet att arbeta med källkritik och 

informationssökning i undervisningen?  

 

Under denna rubrik beskriver vi hur lärare resonerar om syftet med källkritik och 

informationssökning i undervisning. En majoritet av lärarna anser att eleverna ska få 

möjlighet att kunna utveckla förståelse och kunskap inom området källkritik och 

informationssökning, vilket även kan kopplas till läroplanen (Skolverket, 2018). Många av 

lärarna var även överens om att området bör belysas tidigt i yngre åldrar.  

 

 

 

Samhällsmedborgare 

Utifrån intervjuerna kan vi se att lärarna tolkar läroplanen (Skolverket 2018) om källkritik 

och informationssökning på ett liknade sätt. Där står det att ett av skolans uppdrag är att 

elever ska få möjlighet att utvecklas för att kunna verka i samhället och få förståelse om 

området.  

 

eh jag tänker att det är asså det är ju…bland det viktigaste vi har egentligen i dagens samhälle att 

kunna avgöra om källorna är tillförlitliga] … [kopplat till det så är det väl framförallt att avgöra då om 

saker och ting är rätt samtidigt också att kunna kanske se tillbaka i tiden och se historien och hur olika 

strukturer i samhället påverkas eller inte (Lärare 1) 

 

Om jag läst en bok om kroppen och så står det att människan har tre ben ...är det rimligt? ...att det kan 

vara så?... kan den här boken vara trovärdig att man försöker få in det i tänket tidigt när de är så här 

små. (Lärare 3) 

 

Tror mycket det här med att…det här med att tro på vad andra säger … är det här rimligt och att man 
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inte alltid ska tro på allt man läser även om någon skriver nåt om nån annan kan det här verkligen 

stämma... mycket det här med relationer och sånt och inte bara själva faktabiten. (Lärare 2) 

 

Många lärare påtalade att källkritik och informationssökning främst handlar om att eleverna 

inte ska tro på allting de hör eller läser. De ska våga ifrågasätta allt de hör och ha mod att 

vara kritiska.  

 

Alla lärare var eniga om att eleverna ska få möjlighet få utveckla en källkritisk förmåga, då 

samhället idag befinner sig i ett stort informationsflöde.   

 

Det kan ju va viktigt om det här med …med…allt som är i världen nu också det här med fakenews, 

hur man kan styra en hel befolkningen eller en hel värld genom att försöka …manipulera genom falsk 

information...så att känna till hur man kan luras genom att sprida falsk information och att det inte 

stämmer det man läser kan ju bli jättefarligt om man inte är medveten om det.  

[...]Jaha är allt sant som står på Facebook…att man själv är medveten och hänger med… i 

utvecklingen. 

[...]Ja det är väl som allt annat man kan ju inte lita på allt men nä det är väldigt viktigt att förstå att allt 

som skrivs inte är sant. [...]de är ju att analysera att ställa sig frågor och analysera är det här sant och 

eh…ta reda på fakta. (Lärare 4) 

 

Att ifrågasätta inte bara svälja allt som en sanning utan att kunna det här med att argumentera, 

diskuterar, ifrågasätta, reflektera alla de …de sakerna. [...] Ja det är ju för att det ska vara sant det de 

får reda på och inte bara tror på allt som de läser eller hör. (Lärare 3) 

 

Man ska inte tro på allt man ser o hör ...eller läser. Och det kan man ju också få in …eh… asså när 

man pratar asså det här social samspelet med barn e det behöver ju inte bara vara liksom på nätet eller 

så utan att…men rykten sprid mellan barn också och det är samma sak där (Lärare 5) 

5.2     Tolkning av empiri 

I detta avsnitt kommer vår tolkning av bearbetad empiri utifrån valt teoretiskt perspektiv. 

Vår tolkning kommer att vara grunden till vårt resultat. Vi har valt att dela upp vår tolkning 

av empiri i två kategorier: Tolkning om undervisningens innehåll om källkritik och 

informationssökning samt didaktiska möjligheter och hinder.  

 

5.2.1 Tolkning om undervisningens innehåll om källkritik och 

informationssökning  

Vi tolkar att lärarna i studien tolkar källkritik och informationssökning lika, dock förekom  

olika tolkningar om hur lärarna använder sig av begreppen i undervisningen och om hur 

eleverna uppfattar begreppen. Eleverna ska få möjlighet i undervisning att kunna utveckla 
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förmåga att kunna söka och värdera information som de möter och utveckla olika strategier 

för att kunna se trovärdighet i information. Lärande ur pragmatisk synvinkel innebär att 

eleverna gynnas bättre av att själva uppleva situationer än att enbart om instruktioner hur 

det bör vara (Biesta och Burbules, 2003). Det framkom att många av lärarna var insatta i 

hur begreppen beskrivs i läroplanen (Skolverket, 2018). Flertalet av lärarna hade egna 

tolkningar av begreppen och tillämpas i sin undervisning. Lärarna ville lära eleverna att allt 

de läser och hör inte är sant. För att eleverna ska utveckla olika strategier och kunna 

utveckla ett källkritiskt förhållningssätt menade lärarna att eleverna måste få kunskap om 

verktyg och strategier för att kunna värdera information. I och med att elever möter 

information både i skolan och utanför skolan menar lärarna att källkritik och 

informationssökning inte är bunden till ett ämne utan kan belysas i alla ämnen. Många 

sammankopplar begreppen till olika arbeten om att ta fram fakta för att lätt kunna jämföra 

olika källor. Faktatexter används för att eleverna själva ska kunna ta fram information med 

hjälp av digitala verktyg.  

Källkritik och informationssökning är en del av vårt samhälle med ett stort 

informationsflöde. Dewey beskriver enligt Kroksmark (2013) att ett av de viktigaste 

verktygen en individ kan använda är språket för att kunna vara delaktig i sitt lärande. Barn 

är duktiga på att diskutera om saker de har varit med om och hört på olika sökmotorer. Det 

spelar ingen roll vilket ämne man undervisar eftersom informationssökning och källkritik 

kan användas när som helst.  

Det uppkommer diskussioner när eleverna ska arbeta tillsammans med olika faktatexter och 

eleverna själva får välja vilka sökord de ska använda. Detta kan vara svårt beroende på var 

eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. I de yngre åldrarna har eleverna svårt 

att uttrycka sig i skrift och därför underlättar det om alla elever tillsammans bestämmer 

vilka sökord de ska använda sig av. För att eleverna ska få en förståelse visar lärare filmer 

för att eleverna lättare ska kunna relatera och sedan kunna diskutera begreppen 

tillsammans. Det är av stor vikt att eleverna själva ska upptäcka om något är falskt eller sant 

för att kunna se skillnader och likheter i information. Enligt det pragmatiska perspektivet 

måste begreppet “hur” kopplas till “varför”. Det är kopplat till teori och praktik där 

människors handlingar inte är möjligt utan reflektion.  

Källkritik och informationssökning är två viktiga begrepp för att elever ska kunna utvecklas 

till att bli aktiva samhällsmedborgare. Detta går att koppla till pragmatismen som innebär att 

skolan ska vara en del av samhällslivet (Kroksmark, 2003). Skolan ska se till att eleverna 
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utvecklar förmågan att kunna ifrågasätta och jämföra information de möter. Idag möts 

eleven ständigt av information från olika plattformar och lärarna anser att det är viktigt att 

eleverna genomför olika aktiviteter som visar på att det kan finnas information som inte 

stämmer. Det är även viktigt att låta eleverna själva få upptäcka konsekvenser som blir av 

eget handlande.  

Dewey (1916/1997) menar att elever själva måste uppleva situationer med olika problem för 

att kunna få förståelse för hur något egentligen ska vara. Många av lärarna i studien anser att 

man bör lyfta begreppet tidigt i yngre åldrar för att eleverna tidigt ska  kunna se om 

informationen är påhittad eller om den är sann i den.  

5.2.1 Didaktiska möjligheter och hinder 

Alla lärare uttryckte att de upplevde sin egen kunskap och kompetens som tillräckligt god 

för att undervisa om ämnet. Samtliga lärare visade enighet om vad som krävs av lärare för 

att lära ut om källkritik och informationssökning. De menar att läraren själv bör ha 

källkritisk förmåga för att kunna angripa ämnet i undervisningen. Flertalet av lärarna 

uppgav att det förekom svårigheter i undervisningen för att det är ett brett och individuellt 

tolkningsbart ämne vilket kan påverka undervisningen. Lärarna uttryckte även att deras egen 

kunskap om ämnet ligger till grund för undervisning och att det ibland uppstår osäkerhet hur 

det i undervisningspraktiken ska se ut.  

Samtidigt som lärarna uttryckte att de kände tillit till sin egen kunskap kring ämnet 

framkommer att de upplever avsaknad av egen kompetens inom källkritik kring digitala 

medier. Samtliga lärare svarar nej på frågan om de har fått kompetensutbildning i området. 

Lärarna lyfter att stor vikt ligger i deras eget intresse att söka kunskap och hålla sig 

uppdaterad kring ämnet. Samtliga lärare anser att kunskap om det  källkritiska området och 

digitala medier ofta är beroende av lärarnas eget intresse av att vidareutveckla sin 

kompetens.  

De hinder som vi kan se är elevernas skillnad i mognad och förståelse för nyttan av 

kunskaper om källkritiskt tänkande. Vi ser även att skilda nivåer i skriv- och läskunnighet 

kan medföra svårigheter i undervisningen.  Elevernas skilda erfarenhet och kontakt med 

social media medför svårigheter att relatera kring begreppen i undervisningen.  
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5.3  Resultatsammanfattning 

I och med att vi lever i ett demokratiskt samhälle är källkritik och informationssökning 

viktiga kunskaper att ha. Eftersom eleverna är unga och inte har så mycket erfarenhet så 

tenderar de att tro att allt de ser och hör är sant. Att elever i de yngre åldrarna får möjlighet 

att tänka källkritiskt möjliggör att de utvecklas självständigt och kan upptäcka världen på ett 

tryggt sätt. Det betyder att undervisning i källkritik och informationssökning i tidig ålder är 

avgörande.   

Eleverna möter ständigt information i olika flöden och lärarna anser att det är viktigt att 

möta eleverna i deras vardag och tidigare erfarenheter för att på bästa sätt lösa de problem 

de möter. Tillgången till olika sociala medier har blivit större för elever i yngre åldrar än 

tidigare. Detta tyder på att det är viktigt att de i tidigt skede få möjlighet och förutsättningar 

genom undervisning att utveckla källkritiskt tänkande för att kunna verka i samhället på ett 

demokratiskt sätt.  

För att förklara begreppen källkritik och informationssökning anser lärarna att de har 

kunskaper kring det källkritiska området. De utgår då ifrån sina egna kunskaper och 

erfarenheter.  Samtidigt uttrycker de osäkerhet om vilka metoder de ska använda för att göra 

undervisningen lustfylld och inkluderande. Mot den bakgrunden kan vi se att de använder 

material som biblioteken erbjuder, lektioner från internet samt Ur.Skola (se kapitel 5). 

Flertalet av lärarna uppgav att de har en önskan om kompetensutveckling för att känna 

trygghet i ämnet. Vissa lärare uppgav att de får kompetensutveckling via sin arbetsplats 

medan andra önskade ytterligare kunskaper. Undervisning i ämnet upplevs som en svårighet 

eftersom innehållet i läroplanen (Skolverket 2018) inte ger tillräckliga riktlinjer hur det bör 

användas och därför blir undervisningen tolkningsbar. Samtliga lärare anser att källkritik 

och informationssökning är mycket betydelsefull för att kunna verka i samhället.   

Undervisningen om området anser lärarna inte vara ämnesbundet och menar att det istället 

uppkommer naturligt i olika undervisningssituationer. Dessa situationer uppstår främst vid 

arbete med att söka fakta genom olika medier och vid de diskussionstillfällen som uppstår. 

Vid de lärtillfallen då man använder digitala verktyg sker undervisning ofta i helklass och 

när eleverna arbetar i par tillåts eleverna att dela digitala verktyg samt att lära av varandra. 

Digitala verktyg anses vara betydelsefulla men har inte fått det utrymme som önskas för att 

göra undervisningen fulländad. Lärarna uttrycker att det finns nackdelar med att använda 

digitala verktyg eftersom det medför tekniska problem som innebär avbrott i 

undervisningen. 
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6      Diskussion 

I kommande avsnitt kommer vi att diskutera om resultatet av vår studie, samt om de valda 

metoderna och om framtida forskning.  

6.1    Metoddiskussion 

Våra forskningsfrågor och teoretiska perspektiv har legat till grund för studien. Vår 

semistrukturerade intervjuer är baserade på hur undervisningen ser ut ur det pragmatiska 

perspektivet och didaktikens tre frågor, vad, hur och varför. 

 

Alternativa metoder 

Vi valde att transkribera intervjuerna löpande vilket kan ha påverkat att följdfrågornas 

utformning kunde ha sett annorlunda ut om vi valt att vänta med transkribering fullt ut. Vi 

anser dock inte att detta har påverkat lärarnas svar då vi utgått från våra intervjufrågor.  

Empirin har tolkats transparent för att ge möjligheter för läsaren att göra egna tolkningar. 

Det pragmatiska perspektivet grundas i att kunna göra egna tolkningar och bilda egen 

uppfattning.   

 

Vi har valt att inte ta bort stakningar, pauser, upprepning och utfyllnadsord för att kunna 

återge intervjuerna sanningsenligt och trovärdigt. Vi anser inte att informanternas identiteter 

kan avslöjas genom att behålla denna information.  

Vi anser att valet av inspelade intervjuer gett oss djupare förståelse kring undervisning om 

källkritik och informationssökning.  

Alternativa metoder eller komplement till genomförande av studien skulle kunna vara 

videoinspelningar. För en mer fullständig dokumentation lyfter Denscombe (2018) 

videoinspelningar som dokumenterar icke verbal kommunikation vilket skulle kunna ge en 

mer fullständig dokumentation. För att få så fullständig dokumentation som möjligt valde vi 

att bearbeta rådata med stor noggrannhet. Vi valde att ta med pauser, betoning och 

mellanord för exakthet till sortering av data. Vi hade även kunnat välja en kvantitativ metod 

för att nå ut till fler informanter med tanke på arbetsbelastning i fråga som kan uppfattas ta 

mindre tid i anspråk men vi valde att genomföra personliga intervjuer för att kunna diskutera 

djupare inom ämnet.  
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Det går inte att generalisera studiens resultat för alla yrkesverksamma lärare. Hos de lärare 

som ställde upp på intervju kunde vi se snarlika uppfattningar om undervisning om 

källkritik och informationssökning som även går att finna i andra liknande studier.  

6.2  Resultatdiskussion 

I skolans uppdrag (Skolverket, 2018) står att elever ska kunna orientera sig och agera i en 

komplex verklighet med stort informationsflöde vilket lärarna i studien är eniga om. 

Samtliga lärare betonade vikten av att elever utvecklar ett källkritiskt tänkande och i olika 

medier kunna söka information. Sjöberg (2013) menar att elever ska ges redskap för att öka 

deras kompetens att kunna verka i en digital värld. Eleverna behöver besitta kunskap och 

förståelse för trovärdighet i det de ser och hör vilket lärarna hade en entydig uppfattning 

om.  

Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:65) lyfter att i och med förändringstakten i 

samhället utvecklas även skolan och skolans uppdrag. Vår studie visar att lärare är 

medvetna om vikten av att vara insatt i området. Eftersom begreppen inom källkritik är 

tolkningsbara uppstår skillnader i undervisningen. Lärarna delar uppfattning om att 

elevernas kunskaper påverkas av deras mognad vilket även Limberg och Folkesson, (2006) 

belyser i IDOL-projektet. Majoriteten av lärarna uppger att undervisning om källkritik och 

informationssökning sker i naturliga situationer som uppkommer i undervisningen. Dessa 

uppstår ofta i samband med att elever har ett behov som uppkommer när eleverna ska söka 

fakta och diskutera ett område. Limberg (2013) skriver att informationssökning är 

sammankopplad med de behov som uppstår kring information de söker i undervisning och i 

olika ämnen. 

Ämnena svenska och samhällskunskap i läroplanen är de som är mest belysande om 

källkritik och informationssökning (Skolverket 2018). Lärarna upplever att begreppen inte 

är bundna till ett speciellt ämne utan kan tas upp när som helst. Kunskapsinnehållet får mer 

relevans för att kunna belysa begreppen i olika ämnen och den är inte är bunden till ett 

specifikt ämne vilket även Carlsson och Sundin (2018) talar för. Vi gör koppling mellan 

Carlsson & Sundin (2018) och Folkbildningsnätet (2018) som lyfter frågan om källkritik är 

ett ämne eller om det är ett sätt att tänka. Carlsson och Sundin (2018) menar att det är 

viktigt att se källkritik och informationssökning som ett ämne som behandlas specifikt. 

Svårigheten blir hur lärare ska använda begreppen för att eleverna ska kunna koppla till sitt 

vardagliga liv. Majoriteten av lärarna som ställde upp på intervjun kunde uppge svar om 

hur de undervisar kring ämnet.  
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Hargittai et. al. (2010) talar för individens utveckling av ett inneboende filter som är en lång 

process och bör startas så tidigt som möjligt för att utvecklas. Detta kan vi koppla till vår 

studie där lärarna menar att elever gynnas av tidigt start av undervisning om källkritik och 

informationssökning. Skillnader mellan sant och falskt för elever i yngre åldrar upplevs av 

lärare vara kopplade till elevernas förståelse, vilket även Gärden  (2016) menar är av 

betydelse för fortsatt utveckling. Majoriteten av lärarna visade inslag i sin undervisning om 

källkritik och informationssökning som ger eleverna möjlighet att delta aktivt och skapa 

erfarenhet, vilket (Francke & Sundin, 2016) betonar. Några av lärarna uppgav att de 

använde sig av en specifik undervisning i området vilket vi kan koppla till Limbergs & 

Folkessons (2006) resonemang att det bör vara ett eget ämne. Dock blir det lite 

motsägelsefullt eftersom lärarna uppger att de ofta gör en kombination av båda. 

Vad gäller lärarnas uppfattning om sin egen kompetens visar vår studie att det går i linje 

med tidigare forskning (Skolverket, 2015) och att lärare anser sig ha goda kunskaper inom 

området. Som vi tidigare nämnt kan vi se en viss osäkerhet om hur lärare ska utforma 

undervisningen med hjälp av olika didaktiska inslag vilket Limberg & Folkesson (2006) 

lyfter i sin forskning. Vi anser att lärarna själva visar ansvar för att söka metoder för lärande 

i undervisningen och att de är medvetna om betydelsen av att hålla sig uppdaterade i ämnet. 

Lärarna ger själva exempel om att söka sig till handledd kompetensutveckling genom 

arbetsplatsen och genom eget intresse att söka mer kunskapsbaserad  information. 

Skolverket (2019) har tagit fram riktlinjer och arbetsmetoder som stöd för lärare i 

undervisning om källkritik och informationssökning. På samma sätt har Internetstiftelsen 

(2019) tagit fram kostnadsfria digitala lektioner som lärare kan använda i sin undervisning. 

Internetstiftelsen (2019) erbjuder även fortbildning för lärare inom digital kompetens.  

Vi kan tydligt se att tillgången av digitala verktyg visar skillnad och medför att 

undervisningen skiljer beroende på skola och lärare. Lärarna anser dock att det inte 

påverkar undervisningen om källkritik och informationssökning negativt. Trots skillnaden 

på tillgången till digitala verktyg kan vi se att det inte påverkar undervisning om källkritik 

och informationssökning eftersom lärare vid dessa tillfällen istället väljer andra inslag. I 

undervisningen uppstår diskussioner om information som eleverna tagit del av samt deras 

tolkningar som vi kopplar till vad Dewey, (1916) benämner som inquiry (se kapitel 3). 

Vi kan se att eleverna får möjlighet att använda digitala verktyg för att själva söka fakta 

men under kontrollerade former i linje med Nygren (2018). Vid dessa lärotillfällen är 

undervisningen styrd av förbestämda söksidor och programvara för att lärare lättare ska 
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kunna kontrollera elevernas informationssökning. Vi upplever att lärarna utgår från 

elevernas mognad och tidigare erfarenhet och kan därför visa skillnader i 

undervisningsformer och didaktiska inslag.  

Det råder en viss osäkerhet hos lärare i årskurserna F-3 om hur de ska tillämpa källkritik 

och informationssökning i undervisning.  Lärarna i vår studie uttrycker att de besitter 

kunskap inom området, dock menar de att området till en viss del blir osäkert att undervisa 

i. 

6.2.1      Slutsats 

Slutsatsen av vår studie är att lärarna är eniga om att källkritik och informationssökning är 

viktigt att behärska i dagens samhälle. Samtliga lärare ställer sig positiva till inlärning i 

tidiga åldrar för att eleverna på bästa sätt kunna verka i samhället. Källkritik och 

informationssökning sker i både naturliga undervisningsformer (diskussioner, funderingar), 

och bestämda undervisningsformer (söka fakta, film, fakenews). Källkritik och 

informationssökning har fått större plats i undervisningen och vi kan se att lärarna är 

engagerade och ser behov av att undervisa i ämnet. Vi drar även slutsatsen att de har behov 

av kompetensutveckling inom digital kompetens.  

6.3     Framtida forskningsfrågor 

Under skrivandets gång såg vi att samarbete mellan skola och bibliotek saknades. Framtida 

forskning skulle kunna vara att undersöka hur ett sådant samarbete kan se ut samt 

skolbibliotekens framtida roll i vår digitaliserade värld.  
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Bilaga 1 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare F-3 tar upp begreppet 

källkritik och informationssökning i undervisningen?  

 

1. I samband med vilket innehåll behandlas källkritiken och 

informationssökning i lärarnas undervisning F-3? 

 

Hur jobbar du med källkritik och informationssökning i din undervisning? 

 

I vilka ämnen arbetar du med begreppen källkritik och informationssökning i 

undervisningen? 

 

2. Vilka metoder använder lärare F-3 vid undervisning om källkritik och 

informationssökning? 

 

Hur skiljer sig hur du jobbar med källkritik och informationssökning av Internetkällor mot 

hur du jobbar med källkritik och informationssökning av analoga källor? 

 

Vilken kompetens krävs det att en lärare ska besitta för att kunna lära ut källkritik och 

informationssökning till elever i undervisning? 

 

Har du hunnit uppdatera dig på de ändringar om digital kompetens (däribland källkritik) 

som infördes i läroplanen hösten 2017? Hur ser du på dessa?  

 

 

3. Hur resonerar lärare F-3 om syftet att arbeta med källkritik i 

undervisningen?   

 

Varför är det viktigt att eleverna är källkritiska när de hämtar information?  

 

Vilka färdigheter tror du eleverna utvecklar genom att lära sig källkritik och 

informationssökning i undervisningen? 

 

 Hur viktigt tycker du att undervisning i källkritik och informationssökning är i förhållande 

till övrigt centralt innehåll och kunskapskrav? 
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Bilaga 2 

 
Inbjudan att delta i forskningsstudie om källkritik och informationssökning i skolan. 

 

 

Vi är två studenter som utbildar oss till grundlärare vid Mälardalens Högskola i Västerås. Vi skall nu 

skriva vårt självständigarbete innan vårt avslutande examensarbete inom lärarutbildningen och 

lärarbehörighet. Arbetet motsvarar 9 veckors heltidsstudier och skall vara klart 28/5–2019. 

Syftet är att ta reda på hur lärare arbetar med källkritik och informationssökning i undervisningen.  

 

Vi söker skolor som vill delta i vår undersökning om hur lärare arbetar med begreppet källkritik och 

informationssökning i årskurs F-3. Dagligen möter elever påståenden och uppgifter i sociala medier. 

Käll- och sökkritik i skolan utforskar vi olika sätt att undervisa om källkritik och 

informationssökning samt hur denna undervisning bidrar till att förbereda elever för både privatlivet 

och den kommande gymnasieskolan.  

 

Vi kommer att utföra kortare intervjuer med lärare om hur de arbetar med källkritik i undervisning 

F-3.  

 

Vi vill understryka att examensarbete inte syftar till att utvärdera skolor, enskilda lärare eller elever. 

Vi följer givetvis vetenskapsrådet riktlinjer om god forskningssed, vilket bla a innebär 

konfidentialitet för deltagarna.  

 

 

 

Vänliga hälsningar  
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