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Sammanfattning 
 
Inledning 
Källkritik är att område som lyfts i den svenska läroplanen redan från årskurs 1. Den här 
studien berör därför en undervisningspraktik där källkritik i grundskolans tidigare år ligger i 
fokus. Genom studien synliggörs vad som hindrar och möjliggör praktiken genom att se vilka 
aktiviteter, diskurser och relationer som manifesteras inom den.   
 
Syfte 
Syftet är att undersöka en undervisningspraktik där pedagogers mål är att öka elevers 
källkritiska förmåga i svenskämnet i grundskolans tidigare år.  
 
Metod 
Studien baseras på tre semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar i grundskolans 
tidigare år och som är behöriga att undervisa i ämnet svenska.  
 
Resultat 
Det framgår av resultatet att praktiken är komplex och att den tidigare har varit ett åsidosatt 
moment i undervisningen, på grund av dess lilla omfattning i läroplanen. Dock verkar det som 
att en ny läroplansreform, där digitala verktyg och den källkritiska förmågan blir allt 
viktigare, har fått stor betydelse för praktiken. Reformen har färgat praktiken märkbart då 
intervjuade pedagoger uppger att de numera har uppmärksammat behovet genom att dels föra 
mer diskussioner kring källkritik, dels ta fram konkret arbetsmaterial för att kunna utöva den. 
Detta från man att tidigare knappt berört området i undervisningen. Det framgår även att 
anställningen av en skolbibliotekarie på heltid har legat till grund för att göra pedagogerna 
mer motiverade att arbeta med källkritik, eftersom bibliotekariens kunskaper har varit till stor 
nytta i sökandet efter bra arbetsmaterial. I och med att praktiken befinner sig i en 
förändringsprocess har tre olika tidsperspektiv lyfts, där en tidigare, en aktuell men också en 
framtida praktik har varit centrala att synliggöra. 
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INLEDNING 
Källkritik är idag ett välanvänt begrepp i samhället och fenomenet lyfts även i den svenska 
läroplanen för grundskolan. Enligt styrdokumenten ska elever i grundskolans tidigare år 
utveckla kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor, 
vilket också är en utav svenskämnets fem förmågor. Under det centrala innehållet, som anger 
vilka områden som är obligatoriska för pedagoger att behandla i undervisningen, finns 
rubriken Informationssökning och källkritik, vilken inkluderar att kunna söka information i 
böcker, tidskrifter och webbsidor för barn samt källkritik och hur texters avsändare påverkar 
innehållet (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, rev. 
2016, ss. 247-249). 
 
Under varje dygns första timme görs det 150,718,104 Google-sökningar världen över (White, 
2016). Det är uppenbart att barn exponeras för stora mängder digital information varje dag. 
Dessutom finns information alltid nära till hands eftersom många har tillgång till egna digitala 
verktyg, vilket i sin tur ställer krav på den källkritiska förmågan. I Sverige är debutåldern för 
internetanvändning tre år. Vart tredje barn mellan nio och tolv år äger en egen surfplatta 
och/eller en egen dator. Konsumering av sociala medier blir allt vanligare bland yngre barn 
och tillgängligheten ökar (Statens medieråd 2015). Att kritiskt värdera information, såsom att 
välja tillförlitliga källor och ta reda på vem som är upphovsman, är dock en komplex process 
som kräver hög kognitiv förmåga (Andreassen & Bråten 2013, s. 821).  
 
I relation till ovanstående är det uppenbart att det ställs höga krav på 
källkritiksundervisningspraktiken, där pedagoger förväntas utveckla elevers förmåga att 
kritiskt granska och värdera information. Om kraven från läroplanen men också samhället, är 
möjliga att uppnå för pedagogerna, är dock en fråga som har varit av intresse för mig, och 
med utgångspunkt i den frågeställningen är det viktigt att ta reda på mer om 
undervisningspraktiken där målet är att öka elevers källkritiska förmåga i grundskolans 
tidigare år. 
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SYFTE 
Syftet är att undersöka en undervisningspraktik där pedagogers mål är att öka elevers 
källkritiska förmåga i svenskämnet i grundskolans tidigare år.  
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TIDIGARE FORSKNING 
Forskning gällande källkritiksundervisningspraktiker i grundskolans tidigare år är nästintill 
obefintlig. Studier har främst gjorts bland lärare som undervisar äldre elever eftersom 
källkritiksmomentet tycks väga tyngre i högre årskurser. Stor del av den här typen av 
forskning är daterad innan 2010 medan den senare har varit mer svåråtkomlig. Jag har valt att 
under den här rubriken även inbegripa studier före 2010 då det fortfarande tycks finns en tillit 
till denna forskning. Jag upptäckte tidigt att källkritiksundervisning ofta behandlades i 
samband med informationssökning, vilket resulterade i att sökorden critical evaluation och 
information literacy blev centrala i sökandet efter relevant forskning. Även dessa involveras i 
den kommande genomgången. Nedan följer en rad aspekter av betydelse för 
undervisningspraktiken när fokus är att öka elevers källkritiska förmåga. 
 
Informationskompetens, eller information literacy, är förmågan att formulera sökningsfrågor 
samt kritiskt granska och värdera information (Sundin 2015, s. 195). I en forskningsöversikt 
redogör Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) för pedagogers 
informationssökningsförmåga och synen på undervisningspraktiken i informationssökning i 
olika årskurser. Det framgår att många pedagoger har svårt att definiera vad 
informationssökning innebär, vilket också leder till att den egna kompetensen ofta brister. 
Detta påverkar i sin tur undervisningen i informationssökning eftersom den är beroende av 
pedagogernas kunskaper och egna erfarenheter av området (ss. 119-123). Även Smith (2013) 
lyfter i sin undersökning den egna kompetensen som en bidragande faktor till att källkritik 
och informationssökning åsidosätts. I Smiths studie intervjuades gymnasielärare gällande 
begreppet information literacy. Flera pedagoger hade i samtalen svårt att definiera betydelsen 
av begreppet och det framgick även att erfarenheter gällande begreppet från lärarutbildningen 
saknades. Härigenom går det att se att den egna kompetensen är en aspekt som tycks påverka 
undervisningspraktiken även inom källkritik. Detta eftersom informationskompetens även 
innefattar att kritiskt granska och värdera information.  
 
Davidsson, Limberg, Lundh och Tyrén (2007, s. 80) betonar dock i sin artikel att den egna 
kompetensen inte alltid är den enda avgörande faktorn för att stärka en undervisningspraktik 
som har källkritik som sitt fokus. I artikeln framgår det att pedagoger som har fått utbildning i 
hanteringen av IKT-verktyg och informationssökning, ofta saknar den didaktik som krävs för 
att föra vidare sina kunskaper till den egna undervisningen. Det innebär att trots att många 
pedagoger har god kompetens inom området och trots att de blivit erbjudna 
kompetensutveckling för att använda verktygen, saknas det fortfarande didaktiska redskap 
som är viktiga för att pedagoger ska kunna lära ut den erhållna kompetensen. Limberg och 
Folkesson (2006, s. 30) lyfter även lärarstudenters upplevelse av att didaktiska inslag i den 
IKT-kompetens som erbjudits genom utbildningen saknas, vilket i sin tur leder till att de 
senare får svårt att applicera IKT som redskap vid informationssökningsprocesser. Via dessa 
forskningsresultat framgår att undervisning i informationssökning, och därigenom källkritik, 
är beroende av vilken typ av aspekten kompetensutveckling och omfånget av didaktiska 
inslag, som pedagoger blivit erbjudna. 
 
Förutom resultat som fokuserar på lärarkompetens, både ifråga om begreppsdefinitioner och 
undervisningsstrategier, finns forskning som lyfter materiella resursers som en aspekt av 
betydelse. I en studie har Kuiper, Volman och Terwel (2007) bland annat intervjuat och 
observerat fyra lärare från årskurs 5. Studien gick ut på att låta pedagoger delta i ett 
undervisningsprojekt där fokus låg på att lära elever att söka, läsa och värdera information på 
nätet genom att låta dem undersöka området hälsokost. I intervjuerna framgick det att flera 
pedagoger var positiva till projektet och dess utfall, om än med viss kritik mot upplägget. 
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Särskilt nöjda var de med läromedlet som erbjudits genom projektet, eftersom pedagogerna 
sedan tidigare saknade kunskaper för att undervisa eleverna i området (ss. 669-670, 687-688). 
Genom utfallet av studien framgick även betydelsen av en rad förutsättningar för att 
pedagogerna skulle få möjlighet att utföra den här typen av undervisning. Tillräckligt med tid, 
rum, digitala resurser och personalstyrka ansågs enligt Kuiper, Volman och Terwel (2007, s. 
690) vara några nödvändiga tillgångar för att skapa undervisning som fokuserar på elevernas 
förmåga att söka, läsa och värdera information på nätet. 
 
Ännu en aspekt som tycks vara av betydelse för undervisningspraktiker med inriktning mot 
källkritik är pedagogers attityder gentemot ämnet samt attityder gentemot användandet av 
IKT. Limberg och Folkesson (2006, s. 126) lyfter exempelvis i sin slutrapport uppfattningen 
bland pedagoger om att källkritisk förmåga är något som mognar fram hos elever, vilket 
genererar i att den typen av explicit undervisning åsidosätts. Genom intervjuer synliggör även 
Davidsson et al. (2007) attityder till IKT-redskap och informationssökning som ett kritiskt 
moment i undervisningen. En viss rädsla för digitala medier i kombination med den starka 
uppfattningen att böcker är det redskap som bör användas för läslust, lärande och kunskap 
verkar göra att pedagoger väljer att utesluta IKT i undervisningen, vilket i sin tur också leder 
till att de åsidosätter explicit undervisning i informationssökning och källkritik på nätet (ss. 
89-92). Detta tycktes ske trots vetskapen om att eleverna okontrollerat brukar digitala verktyg 
på fritiden och att källkritik där blir ett viktigt redskap. 
 
Med relevans för föregående stycke och pedagogers attityder finns även forskning som lyfter 
pedagogers oro för att elevernas internetanvändning ska leda till att eleverna exponeras för 
olämpligt material (Kuiper, Volman & Terwel 2005). Denna aspekt belyser även Davidsson et 
al. (2007, s. 102) i sin slutrapport där det framgår att elevers internetanvändning ofta är strikt 
kontrollerade av pedagoger, där syftet är att skydda dem från att stöta på exempelvis 
pornografiskt material eller nazistisk propaganda. Parallellt problematiserar Kuiper, Volman 
och Terwel (2005, s. 303) filtrering av olämpligt material när elever ska använda skolans 
datorer. Å ena sidan leder det till att eleverna skyddas från att stöta på material som kan vara 
skadligt, å andra sidan utmanas inte den källkritiska förmågan på samma sätt eftersom 
olämpligt innehåll redan är bortfiltrerat, menar författarna. Att skydda och kontrollera 
elevernas internetanvändning kan härigenom inte ses som en självklarhet om syftet är att öka 
den källkritiska förmågan. 
 
Källkritik tycks i en del fall ses som ett område som bör inkluderas i andra ämnen för att bli 
meningsfullt, snarare än som ett explicit inslag i undervisningen. I en studie som gjorts på 
grekiska lärare lyfts informationssökningsprocessen och källkritik i samband med 
uppsatsskrivning (Togia, Korobili, Malliari & Nitsos 2015, ss. 226-241). Genom intervjuer 
framgick det att pedagogerna upplevde att dessa moment föll sig mer naturligt när eleverna 
skulle söka och skriva information om ett specifikt ämne, vilket i sin tur ansågs öka förmågan 
att tänka kritiskt. Pedagogerna kunde även identifiera brister i elevernas 
informationssökningsförmåga men inkluderade inte momentet explicit i den egna 
undervisningen i större utsträckning. Den stöttning som erbjöds var att pedagogerna 
rekommenderade hemsidor för eleverna som redan var ansedda som trovärdiga. Även vissa 
råd gällande värdering av digital information gavs, dock relativt ytligt. Enligt Togia et al. 
(2015, s. 236) kunde detta ses som bevis för att informationssökning och källkritik var 
områden som inte sågs som ett självklart moment i den egna undervisningen bland 
pedagogerna, vilket författarna också menade kunde vara orsaken till att elevernas kompetens 
inom området ansågs bristfällig. I en annan studie (Probert 2009) deltog cirka 200 pedagoger 
som undervisade i åldrarna 7-17 i en enkätundersökning. Genom det resultatet framgick det 
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att få pedagoger undervisade explicit i informationskunskap utan såg detta som en naturlig del 
av andra ämnen, vilket gjorde att den explicita undervisningen inte ansågs nödvändig (s. 31). 
Det uttrycktes även viss oro för att eleverna inte skulle kunna hantera informationssökning 
rätt utan riskerade att “klippa och klistra”. Dock uttrycktes inget vidare behov att undervisa 
eleverna för att öka deras kunskaper inom området (s. 31). 
 
Vidare tycks det finnas olika syn på ansvarsfördelningen inom undervisningen i 
informationssökning och källkritik. Detta är en aspekt som Francke och Sundin (2012) bland 
annat lyfter i sin undersökning där de intervjuat gymnasielärare och skolbibliotekarier. En stor 
del av den här typen av undervisning sker ofta i samband med att elever ska skriva större 
uppsatser, något som även tycks gå i linje med Togia et al. (2015) och Probert (2009). Där av 
faller det sig också naturligt för pedagoger att samarbeta med skolbibliotekarier eftersom det 
är de som anses vara experter på området (s. 172). Dock ansåg bibliotekarierna som deltog i 
studien att det var svårt att utföra uppdraget eftersom det i slutändan var pedagogernas uppgift 
att bedöma eleverna (s. 172). Även Davidsson et al. (2007, s. 95) lyfter bland annat i sin 
studie att det tycks finnas oklarheter gällande ansvaret. I studien framgick det bland 
grundskollärare att de hade svårt att avgöra om ansvaret för elevernas källkritiska förmåga låg 
på dem, eller om det var föräldrarna som bar huvudansvaret.  
 
Genomgången av tidigare forskning pekar ut kompetens, didaktik, materiella resurser, 
attityder, oro, synsätt och ansvarsfördelning som aspekter av betydelse för 
undervisningspraktiker där målet är att öka elevers källkritiska förmåga. Sammanfattningsvis 
kan man konstatera att det är en komplex praktik som tycks vara beroende av en rad 
förutsättningar. Styrdokumentens krav på elevernas förväntade kunskaper tycks inte gå i linje 
med den kompetens och de resurser som finns ute i verksamheten. Eftersom det saknas 
forskning om undervisningspraktiken inom källkritik i grundskolans tidigare år är det svårt att 
få en bild av vad som möjliggör eller hindrar just denna.  Detta faktum motiverar den tänkta 
studien där syftet är att undersöka en undervisningspraktik där pedagogers mål är att öka 
elevers källkritiska förmåga i svenskämnet i grundskolans tidigare år.  
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TEORETISK RAM 
Tidigare forskning har alltså pekat ut kompetens, didaktik, materiella resurser, attityder, oro, 
syn på och ansvarsfördelning som aspekter av betydelse för undervisningspraktiker där målet 
är att öka elevers källkritiska förmåga. Det är en komplex praktik som är beroende av olika 
förutsättningar, och behöver därför belysas ur olika aspekter för att man ska få en verklig bild 
av den. Jag har därför gjort ett teorival som beaktar denna komplexitet och som kan hjälpa 
mig att synliggöra dessa aspekter.  
 

Teorin om praktikarkitekturer 
Teorin om praktikarkitekturer grundades av Stephen Kemmis och Peter Grootenboer. Teorin 
kan ses som en resurs för att förstå och synliggöra vad som möjliggör och begränsar vad som 
kan ske inom en viss praktik (Rönnerman & Olin 2013, ss. 176-177). Inom teorin utgörs en 
praktik av tre parallella dimensioner: den semantiska, den fysiska och den sociala 
dimensionen. Vid en inzoomning av dessa synliggörs praktikens diskurser (sayings), 
handlingar (doings) och relationer (relatings). Vid en utzoomning synliggörs istället de 
arrangemang som möjliggör, hindrar och formar praktiken inom varje dimension, vilka också 
är baserade på sayings, doings och relatings (Mahon, Kemmis, Francisco & Lloyd 2017, s. 2, 
7). 
 
Inom teorin ses en praktik som ständigt omskapad och ständigt omskapande, det vill säga 
under pågående förvandling. Praktiken blir därmed ett resultat av tidigare och framtida villkor 
som möjliggör och hindrar aspekter av den; ett av flera nyckelbegrepp handlar just om 
”conditions of possibility” (se Mahon & Galloway 2016, s. 186). Kemmis et al. (2014, s. 226) 
beskriver även vikten av att ta in en inventering av praktikens traditioner i sina studier. Med 
detta intresse för praktikens dåtid, nutid och framtid som utgångspunkt, möjliggör 
praktikarkitekturteorin studier som synliggör praktiken ur olika tidsperspektiv. 
 
Langelotz (2013) beskriver vidare att en särskilt praktik karaktäriseras av ett visst projekt som 
i sin tur är resultatet av hur sayings, doings och relatings hänger ihop (s. 42-43). Praktik är 
alltså skapat i en praktikarkitektur där begreppen samspelar och där praktiken möjliggörs, 
hindras och formas utifrån sayings, doings och relatings och dess arrangemang. På så vis kan 
praktikarkitekturen förstås utifrån traditioner på en arbetsplats (Mahon, Kemmis, Francisco & 
Lloyd 2017, s. 12). I studien ses undervisning i källkritik som det projekt som kommer att 
undersökas. Vidare beskrivs respektive arrangemang utifrån ett skolsammanhang: 
 

• Kulturellt-diskursiva arrangemang (i en semantisk dimension, sayings) kan ses som 
kulturella språkliga konventioner på en skola som utgör möjligheter och hinder för vad 
som sägs inom en praktik. Det kan exempelvis innefatta språkliga normer men också 
diskursen inom och om en viss praktik, exempelvis ett visst ämne, arbetsområde eller 
annat fenomen inom skolverksamheten. Som ett exempel relevant för den här studien 
kan ett kulturellt-diskursivt arrangemang påverka den vokabulär eller de begrepp som 
pedagogerna använder inom källkritiksundervisningen.  

• Material-ekonomiska arrangemang (i en fysisk dimension, doings) är de aktiviteter 
och resurser som möjliggör eller hindrar handlingar i praktiken. Det innebär att det 
som sker i praktiken formas utifrån vilka resurser som finns tillgängliga på skolan. 
Detta kan exempelvis vara tid, rum, digitala verktyg, personalstyrka och läromedel. Ett 
exempel med anknytning till föreliggande studie kan vara de digitala verktyg som 
används inom praktiken. 
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• Social-politiska arrangemang (i en social dimension, relatings) möjliggör och hindrar 
relationer inom en praktik. Relationerna kan vara dels mellan människor men också 
mellan människor och objekt. På en skola kan relationerna inom praktiken exempelvis 
uppstå i arbetslaget med kollegor, i klassrummen med eleverna men också mellan 
pedagoger och det som framgår av styrdokumenten gällande praktiken. Arrangemang 
inom den sociala dimensionen innefattar även praktikens rollfördelningar och ansvar. 
Ett exempel utifrån studiens syfte kan vara relationen mellan pedagogerna och 
läroplanen, och hur denna möjliggör eller hindrar praktiken (Langelotz 2013, s. 43; 
Mahon, Kemmis, Francisco & Lloyd 2017, ss. 7-8 ). 

 
Nicolini (2012, s. 239) betonar vidare vikten av att zooma in och ut för att analysera olika 
vinklar av en praktik. Genom en inzoomning synliggörs som tidigare nämnts sayings, doings 
och relatings inom praktiken, och genom en utzoomning synliggörs respektive arrangemang. 
På så vis kan teorin fungera som ett analysverktyg där projektet, undervisning i källkritik, 
synliggörs utifrån analysbegreppen sayings, doings och relatings samt de kulturella-
diskursiva-, material-ekonomiska-, och social-politiska arrangemang som möjliggör och 
hindrar den.  
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METOD 
Teorin om praktikarkitektur används ofta i studier där det görs observationer (se Kemmis et 
al. (red.) 2014, Appendix). Till denna studie har istället intervjuer valts där praktiken studeras 
via pedagogernas utsagor. Detta eftersom det inte fanns några garantier för att undervisning i 
källkritik var i fokus under just den tidsperiod som jag hade möjlighet att samla empiri, vilket 
ytterligare motiverar valet av datainsamlingsmetod. Syftet med den här studien är att 
undersöka en undervisningspraktik där pedagogers mål är att öka elevers källkritiska förmåga 
i svenskämnet i grundskolans tidigare år. Bryman (2011, s. 413) lyfter kvalitativa intervjuer 
som lämpliga om forskaren vill ha utförliga svar med möjlighet att ställa eventuella 
följdfrågor. För att kunna uppnå studiens syfte har därför semistrukturerade intervjuer gjorts 
där intervjuprocessen är flexibel och följsam, men samtidigt har vissa utgångspunkter utifrån 
det område som valts att undersökas (Bryman 2011, s. 415).  
 
Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (Bilaga 1) med teman och frågeområden snarare 
än specifika frågor. Det ger utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor och efterfråga 
förtydliganden, för att få ett bredare och djupare analysunderlag (Bryman 2011, s. 415). 
Intervjuguidens frågeområden skapades utifrån vad som var intressant att undersöka för att 
kunna uppnå studiens syfte men också med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. Det 
innebar att frågorna ställdes på ett sätt som kunde synliggöra praktikens sayings, doings och 
relatings. Samtidigt togs hänsyn till att inte vara alltför specifik vid formuleringarna av 
frågeställningarna, för att förebygga att intervjupersonerna skulle uppleva intervjun som styrd 
och begränsad. Detta är något som Bryman (2011, s. 419) nämner som en fallgrop vid 
skapandet av en intervjuguide. Det är viktigt att hela tiden ha i åtanke att resultatet från en 
semistrukturerad intervju ska baseras på intervjupersonernas utsagor, vilket är mer 
lättåtkomligt i en öppnare och mindre styrd intervjusituation som inte genomsyras av 
förutfattade meningar. 
 

Urval 
I första hand handlade urvalet om den praktik som skulle undersökas, alltså 
undervisningspraktiken där målet är att öka elevers källkritiska förmåga. Det behövdes dock 
ett filter för att synliggöra denna, eftersom empirin kom att baseras på intervjuer. Trost (2010, 
ss. 137-141) lyfter i samband med det strategiska urvalet att med fördel utgå från en viss 
profil för att kunna matcha syftet med intervjupersonerna. Därför valdes pedagoger som 
befann sig i den aktuella praktiken, alltså pedagoger som är behöriga att undervisa i 
svenskämnet i årskurs 1-3. Ämnesinriktningen skedde utifrån att källkritiksundervisningen i 
de lägre åldrarna främst är förankrad i svenskämnet (Lgr 11 2011, ss. 248-249). Urvalet 
skedde även utifrån ett bekvämlighetsurval i relation till vad som var lättillgängligt (Trost 
2010, ss. 137-141). Med utgångspunkt i teorin där praktiker är undersökningsobjekt och vilka 
möjligheter och hinder det finns för praktikens utförande, blev det tydligast om pedagoger 
från en och samma skola inom en och samma praktik intervjuades. Därför valdes 
intervjupersoner från en och samma skola i Västsverige där jag tidigare har utfört 
verksamhetsförlagd utbildning. Insamlandet av empiri skedde genom tre intervjuer med 
pedagoger som arbetade parallellt i tre olika arbetslag, alltså en pedagog från arbetslag årskurs 
1, en från arbetslag årskurs 2 och en tredje från arbetslag årskurs 3. 
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Genomförande 
Insamling av data inleddes med att jag kontaktade den valda urvalsgruppen. Jag tog kontakt 
via mail där jag i ett missivbrev (bilaga 2) kort förklarade bakgrunden till, och syftet med, min 
studie och beskrev varför just de hade blivit kontaktade. I missivbrevet framgick det även att 
jag skulle ta hänsyn till de forskningsetiska principerna och att deras deltagande var helt 
anonymt och kunde avbrytas. När jag fått svar bestämde vi dag och tid som var lämplig, dels 
utifrån pedagogernas scheman, dels utifrån min planering av studiens utförande. Jag frågade 
även om det skulle finnas möjlighet utföra intervjuerna ostört på skolan och fick i de flesta 
fall som svar att vi kunde sitta i de egna klassrummen.  
 
Att få intervjuguiden bedömd och bekräftad av handledaren var ett steg i att skapa en väl 
genomförbar intervju. Att därefter även göra en pilotstudie är enligt Lantz (2007, s. 60) ett sätt 
att ytterligare öka sina chanser att få ett bra analysunderlag men också att öka trovärdigheten i 
intervjun. Därför gjordes en pilotstudie med två pedagoger med samma profil som de 
tilltänkta respondenterna, där intervjuguiden testades i autentiska situationer inför de riktiga 
intervjuerna. Genom pilotstudien blev det tydligt att frågorna först kom i en ordning som 
kändes onaturlig, vilket gjorde att ordningen ändrades till en som kändes mer naturlig och 
logisk för att öka intervjuns följsamhet. 
 
Väl på plats bad jag om att få spela in intervjuerna för att underlätta framtida analysarbete och 
för att också kunna hålla ett tydligare fokus på det som sades vid intervjutillfället. Återigen 
tydliggjordes syftet med studien och hur jag tog hänsyn till de forskningsetiska principerna. 
Jag poängterade ännu en gång att deltagandet var helt anonymt och kunde avbrytas när som 
helst. Under själva intervjutillfället fanns intervjuguiden som stöd och jag utgick ifrån de 
frågeområden som jag formulerat men ställde även följdfrågor och bad om förtydliganden vid 
behov. 
 

Forskningsetik 
Vid skapandet av en undersökning är det viktigt att ha i åtanke att deltagandet i studien är 
skyddat och inte leder till att personer utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse 
eller kränkning. Därför är det viktigt att utgå från vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 
principer som är krav för att studien ska anses vara etiskt korrekt genomfört (Vetenskapsrådet 
2011). Informationskravet har behandlats genom att intervjupersonerna inför varje intervju, 
har fått en noggrann genomgång av studiens syfte och bakgrund samt av hur resultatet 
kommer att användas. Ur ett forskarperspektiv har detta varit särskilt viktigt för att skapa 
förtroende mellan mig och respondenterna. Om det finns en tydlighet i vad jag undersöker, 
finns också en större möjlighet för intervjupersonerna att fundera över vad de kan tillföra till 
studien, men också om de vill delta i den här typen av undersökning. Förhoppningen har varit 
att skapa en större trygghet och vilja hos pedagogerna att delta i studien. Här har det även 
varit särskilt viktigt för mig att poängtera att studien syftar till att undersöka en 
undervisningspraktik, filtrerat genom pedagogers utsagor. Att undersöka specifikt hur 
pedagogerna arbetar, kan upplevas stötande då det lika gärna kan vara så att de inte arbetar 
alls med källkritik, eller upplever att jag söker ett korrekt svar på frågan som de inte kan 
besvara. Detta var även något som lyftes av pedagogerna efter intervjun, där de upplevde att 
det var positivt att få tala om en praktik, snarare än om den egna undervisningen. 
 
Utifrån samtyckeskravet har intervjupersonerna fått veta att deras deltagande är helt frivilligt 
och när som helst kan avbrytas, både under och efter intervjuerna. Respondenterna har därför 
blivit ombedda att ge ett samtycke inför intervjuerna. I samband med att be om samtycke blir 
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det särskilt viktigt att i slutändan kunna konfirmerat resultatet. I Tillförlitlighet och giltighet 
går det att läsa mer om detta.  
 
 Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till genom att intervjupersonerna har informerats om 
att deltagandet är anonymt. Information om eventuell offentlig publicering har givits och det 
har även framgått att det inte kommer finnas information som kan komma att identifiera 
deltagarna. Att nämna att intervjuerna har skett på skolor där jag utfört verksamhetsförlagd 
utbildning skulle kunna vara en identifierbar faktor eftersom mina närstående vet vilka skolor 
jag har varit på. Dock har jag under utbildningen fått möjlighet att praktisera på flera olika 
skolor, där alla har liknande profil, vilket fortfarande minskar riskerna att identifiera 
deltagarna. Dessutom valde jag att vid intervjutillfällena nämna att den enda typen av 
information som skulle ges angående respondenterna, var att det hade skett 
verksamhetsförlagd utbildning på skolan. Detta var dock inget de misstyckte om.  
 
Avslutningsvis har nyttjandekravet behandlats genom att intervjupersonerna har informerats 
om att informationen som ges i intervjuerna är insamlad för forskningsändamål och inte 
kommer att användas för något annat bruk utanför studien. Dock nämndes att studien 
eventuellt skulle komma att publiceras på nätet och därför vara tillgänglig för allmänheten. 
Detta var dock inget som pedagogerna upplevde som ett problem, då de istället såg fram emot 
att själva ta del av den färdiga versionen (Vetenskapsrådet 2011, ss. 7-14). 
 
Vad som har varit tydligt under arbetsprocessen har varit att skapa ett förtroende där 
respondenterna vågar lita på att jag tar hänsyn till dessa etiska principer på ett korrekt sätt. 
Dessa tankar inleddes redan innan det var bestämt vad studien skulle handla om, då jag 
upplevde att många studier gjordes på hur pedagoger utförde sitt arbete, vilket ofta resulterade 
i att det fanns ett korrekt sätt som empirin ställdes och jämfördes mot. Därför var det 
underlättande men också lättare att motivera studiens syfte och motivera varför pedagogernas 
utsagor var viktiga för att skapa en genuin förståelse för hur ett komplext fenomen hanterades 
i relation till de höga förväntningar som ställdes, och om det över huvud taget var möjligt att 
ta sig an praktiken.  
 

Tillförlitlighet och giltighet 
Centrala begrepp inom kvalitativ forskning är tillförlitlighet och giltighet. Datainsamlingen 
behöver därför i relation till den metod som använts, problematiseras för att öka 
trovärdigheten och tillförlitligheten i resultatet (Fejes & Thornberg 2015, ss. 258-259). Vidare 
lyfter Bryman (2011, s. 354) begreppet tillförlitlighet med underkategorierna: trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och styrkande/ konfirmering, vilka är de begrepp som har beaktats 
inför och under insamlandet av empirin. 
 
Trovärdighetsbegreppet, eller credibility innefattar att kunna hävda att resultatet speglar den 
uppfattning som intervjupersonerna haft och ansett sig ange. Detta kan ske genom att 
återkoppla till respondenterna för att få detta bekräftat (Bryman 2011, ss. 354-355). Efter alla 
intervjuer har jag återkopplat till intervjupersonerna med en sammanställning av de 
transkriberingar som gjorts för att få resultatet bekräftat som en spegling av deras upplevelse. 
Detta har varit ett sätt att öka trovärdigheten i studien. 
 
Att kunna applicera sin studie i större sammanhang ökar tillförlitligheten och giltigheten 
ytterligare. Ett sätt att göra detta är genom begreppet överförbarhet, eller transferability. Detta 
liknar begreppet generaliserbarhet och innebär att praktiken kan bekräftas genom tidigare 



 

11 
 

studier, eller eventuellt vara tillräckligt omfattande för att ge nya synvinklar. Överförbarheten 
har ökats genom att studien bygger på tidigare forskning som undersökt liknande fenomen. 
Det har skett för att eventuellt kunna bekräfta eller synliggöra nya aspekter av praktiken. 
Detta har varit viktigt i och med studiens begränsade omfattning. 
 
Pålitlighet eller dependability är en motsvarighet till det som inom kvantitativ forskning 
kallas reliabilitet. Det innebär att som forskare kunna inta en objektiv roll vid insamlande av 
data. Detta är också viktigt att göra för att säkerställa att samma typ av data skulle kunna 
samlas in av en annan forskare, med samma uppdrag och utgångspunkt (Bryman 2011, s. 
355). Eftersom semistrukturerade intervjuer är flexibla och ger stort utrymme för 
respondenterna att svara utifrån egna upplevelser och erfarenheter, är det svårt att bekräfta att 
en annan intervjuperson skulle kunna få samma svar. Att i så stor utsträckning som möjligt 
inta en objektiv och icke-värderande roll har därför varit extra viktigt vid datainsamlingen. 
 
Att kunna styrka och konfirmera (confirmability) resultatet innebär enligt Bryman (2011, s. 
355) att resultatet inte är färgat av tidigare förutfattade meningar eller personliga värderingar. 
Vidare problematiserar Bryman objektiviteten i samhällelig forskning och menar att det inte 
går att uppnå fullständig objektivitet vid insamlandet av kvalitativ data (s. 355). Möjligheten 
att styrka och konfirmera resultatet har ökat genom att, som tidigare nämnts, låta 
intervjupersonerna bekräfta att det insamlade materialet stämmer överens med och ger en 
rättvis bild av deras uppfattningar. På så vis har även chansen ökat att det samtycke som 
givits, fortfarande är aktuellt efter studien. 
 

Analys/ bearbetning 
Teorin om praktikarkitekturer kan ses som en resurs för att förstå och synliggöra vad som 
möjliggör och begränsar vad som kan ske inom en viss praktik (Rönnerman & Olin 2013, ss. 
176-177). Materialet har därför bearbetats genom att det har placerats in i ett analysschema 
(Bilaga 3) som är sammanställt utifrån centrala aspekter hemmahörande i studiens teoretiska 
ramverk. För att analysera empirin har det skett en in- och utzoomning av materialet där 
inzoomningen har synliggjorts analysbegreppen sayings, doings och relatings medan 
utzoomningen har synliggjort de arrangemang som har möjliggjort och/eller hindrat praktiken 
inom respektive begrepp. En fördjupning av analysarbetets brister och förtjänster lyfts i 
metoddiskussionen.  
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RESULTAT 
Resultat och analyser inom teorin om praktikarkitekturer skrivs fram på olika sätt. Jag har valt 
att följa Rönnermann och Olins (2013) tillvägagångssätt, som är ett av många möjliga 
angreppssätt. Detta har varit värdefullt vid hanteringen av teorin, som är relativt ny inom 
forskningsområdet. Resultatet presenteras därför nedan först i form av en ramberättelse där 
olika aspekter av praktiken lyfts. Detta kan ses som en inramning av praktiken filtrerat genom 
pedagogernas utsagor. I ramberättelsen beskrivs även praktiken ur olika tidsaspekter, där både 
en tidigare och en nuvarande praktik lyfts, men också en framtida praktik. Därefter sker en 
analys av delvis diskuterande karaktär av resultatet med hjälp av studiens teoretiska ramverk. 
Citat från intervjuerna anges kursiverat inbäddade i texten eller som blockcitat. I och med att 
det är en praktik som har undersökts, har valet gjorts att inte benämna enskilda pedagoger. 
Detta för att skapa en helhetsbild av praktikens möjligheter och hinder i verksamheten. 
 

Ramberättelse 
Praktiken som fokuserar på att göra eleverna källkritiska i svenskämnet verkar tidigare ha 
varit ett åsidosatt och bortglömt område i undervisningen. Detta framgår av alla pedagoger 
och synliggörs särskilt av en pedagog som förklarar fenomenet med att:  
 

Under ganska lång tid, eller i alla fall mina första år på den här skolan, så hörde jag inte ens någon 
som undervisade eller pratade eller diskuterade om det. Det blev först för ett par månader sedan 
som vi ens började inse att ”oj, tanken är att vi ska nog göra det här på lågstadiet också!”. Och då 
började vi diskutera lite gran. Vad är rimligt att vi gör i varje årskurs? Vad känns möjligt att få in 
och vad känns viktigt att vi gör i just den årskursen?   

 
Hen beskriver vidare att en ny läroplansreform har fått pedagogerna på skolan att tänka 
annorlunda.  
 

Vi har ju insett att i den nya läroplanen, eller dom här tilläggen i läroplanen så står det ju att man 
ska börja med det redan i ettan, att det ska in i undervisningen på ett annat sätt. Så nu har vi ju 
börjat tänka på det. Det här har vi ju inte gjort förut, att vi har börjat arbeta med källkritik på det 
här viset. Så vi har fått lägga upp ett helt arbetsområde om det nu redan i ettan, hur vi ska göra och 
vad ska vi utgå ifrån. Vi har precis smugit igång och satt ihop hur vi ska tänka och tittat på 
material. Men det är första gången för oss nu. Förut har det varit väldigt löst, att man har haft en 
lektion om var man får ta bilder ifrån. Inte genomtänkt alls. Men nu har vi börjat lite i all fall.  

 
Även samtal om undervisning i källkritik har enligt pedagogerna tidigare varit näst intill 
obefintliga. Det finns bland de intervjuade olika uppfattningar om varför det talas lite om 
praktiken i arbetslagen. En aspekt är bristen på tid för samtal pedagogerna emellan och att den 
lilla tid som ges, ofta läggs på saker som anses viktigare. Det kan exempelvis vara att planera 
nästkommande arbetsområde. Källkritik i undervisningen är ett inslag som därför 
nedprioriteras och ofta hamnar i skymundan. Detta belyses av en pedagog som berättar att:  
 

Jag tror att vi har för mycket annat att ta tag i, möten hit och dit. Den korta stunden man har att 
träffas lägger man fokus på andra saker. Bara att få undervisningen att flyta. Vad ska vi göra nästa 
vecka? Hur får vi ihop hela året? Jag har i alla fall inte haft mycket källkritiksdiskussioner i mitt 
arbetslag tidigare.  

 
En annan aspekt är att läroplanens riktlinjer för praktiken inte har ansetts tillräckligt tydliga 
och omfattande i svenskämnet, vilket har gjort att man inte har pratat om det i större 
utsträckning. Det framgår dock den nya läroplansreformen har gjort att pedagogerna även har 
diskuterats mer om källkritik inom praktiken. Genom reformen anser en annan pedagog att 
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det har blivit både tydligare men också ett större ansvar att skapa den här typen av 
undervisning, vilket ju har gjort att det har diskuterats mer i arbetslagen om hur ett framtida 
arbetsområde kan läggas fram.  
 
Samtalen om källkritik i praktiken med eleverna sker i något större utsträckning, anger man, 
dock sällan explicit. En gemensam bild av att eleverna är för unga för att hantera källkritik 
framkommer tydligt. Ingen av de intervjuade pedagogerna använder begreppet källkritik i 
inom praktiken utan istället uttryck som vad är sant och vad är falskt? eller är det här en 
trovärdig källa?. Språkvalet motiveras med elevernas ålder och att det känns onödigt att 
använda svåra begrepp för att förklara ett redan svårt fenomen för barn, särskilt elever i 
årskurs 1 där de ju inte har det tänket. 
 
Det framgår även att den här typen av samtal oftast sker i samband med att eleverna ska läsa 
nyhetsartiklar av olika slag. En av pedagogerna nämner särskilt att det är vid dessa moment 
som hen arbetar med källkritik som mest, eftersom nyheter skapar ett mer naturligt klimat för 
den typen av samtal och diskussioner. Även en annan pedagog lyfter fenomenen och förklarar 
att: 
 

Ofta när man pratar om nyheter blir det ju ett ganska naturligt steg. Kan jag tro på allt jag läser i 
tidningen och allt jag ser på TV? Att man för in frågorna på det viset. Sen kanske man inte nämner 
att det här är källkritik då, utan mer frågan om sant eller inte sant. Annars kan det nog bli lite för 
svårt för dem.  

 
Tidigare har det verkat svårt att arbeta med källkritik på ett sätt som upplevts vara naturligt 
för eleverna. En pedagog nämner att det var när hen senast arbetade med rymden som 
källkritiksmomentet i undervisningen blev som mest lyckat. På grund av bristen på IKT kunde 
de enbart använda sig av olika böcker när de skulle söka information. De upptäckte då att det 
stod olika saker i olika böcker, eftersom fakta om rymden förändras hela tiden. Några böcker 
behövde ju uppdateras och några var lite nyare. Det blev naturligt att diskutera varför det 
stod olika, och vad som var mest tillförlitligt. Pedagogen uttrycker vidare att inslaget 
förmodligen blev så pass lyckat eftersom det integrerades som en naturlig del av det redan 
pågående arbetsområdet. Hen beskriver vidare att det annars är svårt att få in det i 
svenskundervisningen utan att det verkar instoppat. Man vill ju inte ha bara en lektion om 
källkritik, utan man ska ju kunna väva in det på ett bra och tydligt sätt hela tiden.  
 
Det är dock tydligt att den nya reformen har påverkat undervisningen. En pedagog som 
tidigare nedprioriterat praktiken och därav inte arbetat med det explicit, är märkbart 
inspirerad. Hen visar olika arbetsmaterial som är hämtade från Skolverkets hemsida och 
lärarhandledningar som hen nu tillsammans med kollegorna i arbetslaget har använt för att 
planera ett större arbetsområde om just källkritik. 
 

Vi har tänkt utgå från det här materialet. En lärarhandledning och ett arbetsmaterial från skolverket 
som heter Superundersökarna och ett annat som heter Snytkorven. Dom är lite liknande, och det är 
lite upplagt för barn på lågstadiet särskilt. Vi tänker utgå lite från den.  

 
Materialet ska fungera som en slags introduktion till ett källkritiskt tänkande hos barn. Bland 
annat finns det tips på övningar och lekar som uppmuntrar eleverna att föra diskussioner om 
just källkritik. Syftet med materialet är att göra elever i årskurs 1-3 kritiska till medier med 
fokus på internet. Lärarhandledningen innehåller även fakta om barn och ungas 
medieanvändning samt kopplingar från innehållet till läroplanen, något som pedagogen ser 
som positivt och viktigt för att få en bild av vad eleverna gör utanför skolan.  
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Med utgångspunkt i det nya materialet är pedagogernas mål i årskurs 1 att eleverna ska arbeta 
med enklare faktatexter och diskutera kring källornas trovärdighet. En pedagog nämner 
särskilt ett praktiskt exempel där svenskämnet och NO kombineras för att göra 
källkritiksundervisningen mer naturlig: 
 

Jag ska chocka dom! Vi gör ju alltid ett djur eller växt en gång i veckan i NO:n. Så nästa vecka 
kommer “skvadern”, och det är ju bara påhittat alltihop! Den finns ju liksom inte. Men jag ska ju 
såklart gå in och arbeta utifrån sexfältaren och med faktatexter som vi brukar göra, så får vi se om 
dom köper det. Då får dom sig förhoppningsvis en tankeställare och då glömmer dom nog inte om 
den gången som dom blev så lurade. Då kan dom liksom koppla tillbaka till den, och börja tänka 
på vad en tillförlitlig källa egentligen är. Att det gäller att faktiskt vilja granska var fakta kommer 
ifrån, även om den kommer från mig.  

 
När eleverna blir lite äldre är tanken att arbetet ska utvecklas ytterligare och man kommer att 
ta hjälp av olika UR-filmer som berör källkritik och även sociala medier, som anses vara för 
svåra att förstå för elever i yngre årskurser. Detta eftersom pedagogerna anser att det känns 
mer relevant att använda ett sådant material för äldre elever, där sociala medier och internet är 
en större del av elevernas liv, och där de i skolan har viss tillgång till surfplattor. Redan i 
årskurs 2 vill man dock låta eleverna skriva egna texter där de ska lära sig att använda olika 
källor och värdera dessa. 
 
Att tillräckliga IKT-redskap i form av datorer och surfplattor varit otillgängligt, ses av 
pedagogerna som ytterligare en bidragande faktor till att undervisningen i källkritik har 
nedprioriterats.  
 

Våran förståelse för det här med källkritik har varit lite grann att, det använder man när man har ett 
digitalt verktyg. Det är då vi behöver börja arbeta med det på riktigt. Tidigare har vi ju inte haft 
någonting nästan. Eller i alla fall inte tillräckligt för att alla i klassen ska kunna arbeta med det 
samtidigt, och då blir det ju svårt.  

 
Alla pedagoger lyfter på något sätt att källkritik och informationssökning blir viktigast när 
eleverna har möjlighet att använda internet eftersom källorna där är svåråtkomliga. Det 
framgår även att det i och med den nya reformen kan komma att ske en en-till-en-satsning av 
surfplattor på lågstadiet, men det visas även en medvetenhet kring att eleverna, även utan 
IKT, behöver lära sig att ha ett källkritiskt förhållningssätt och att det är viktigt att de vet vad 
en källa är när det väl sker en satsning. Samma pedagog som blivit inspirerad av den nya 
reformen nämner bland annat att:  
 

Även om vi inte har iPads nu så finns det ju ändå, alltså de behöver ju veta vad en källa i form av 
typ böcker och texter är och de behöver ju veta var informationen kommer ifrån, och hur man får 
använda bilder och så vidare. Vi kan ju i alla fall väcka tanken och medvetenheten hos dem. När 
de väl sitter där med iPaden vill man ju att de ska veta vad en källa är och gärna så snart som 
möjligt bli källkritiska. Vi har ju som sagt inte gjort det tidigare men det har man ju insett nu.  

 
Det framgår att de som förväntas ansvara för praktiken och göra eleverna källkritiska, är 
klasslärarna själva. Även synen på ansvaret tycks ha tagits på större allvar i samband med den 
nya satsningen. 
 

Det börjar väckas till liv från att inte ha varit i princip någonting, och man nästan har skjutit det 
ifrån sig och tänkt att “äh, det behöver vi inte göra för dom är så små och förstår ändå inte” till att 
“nu är det här, och det måste göras”.  

 
Vidare förklarar pedagogerna att ansvaret nog har känts svårt eftersom ingen utav dem har 
tagit del av källkritiksundervisning under sina tidigare utbildningar. Det lyfts även att skolan 
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föregående år anställde en skolbibliotekarie på heltid, något som verkar ha påverkat praktiken 
positivt och gjort att det har varit lättare att hitta lämpligt arbetsmaterial. 
 

Vi har ju inte haft någon [bibliotekarie] förrän efter jul. Men hon som vi har nu har vi bett beställa 
böcker om källkritik och böcker som man ska kunna använda om källkritik. Hon är ju experten här 
så det har känts naturligt att fråga henne efter just det materialet. Hon har ju precis också börjat 
läsa in sig på hur hon kan hjälpa till med detta.  

 
Bibliotekarien har inget pedagogiskt ansvar, trots att hon ses som expert inom just källkritik. 
Detta till skillnad från pedagogerna som inte tidigare tagit del av praktiken i utbildningar och 
därmed haft svårt att utföra den. Även om anställningen av bibliotekarien är en positiv nyhet 
nämner samtliga pedagoger att det kan komma att bli svårt att få in henne i klassrummet, för 
att undervisa eleverna. Detta eftersom den största delen av hennes undervisningstid sker i 
högstadiet, där de arbetar mer aktivt med källkritik. Dock finns det en förhoppning hos 
pedagogerna om att ha ett framtida samarbete med bibliotekarien där hon, som expert inom 
området, kan bidra med sina kunskaper direkt till eleverna. 
 

Analys utifrån teorin om praktikarkitekturer 
Ovanstående ramberättelse och därmed praktikens diskurser (sayings), aktiviteter (doings) 
och relationer (relatings) kommer att analyseras genom att synliggöra de arrangemang 
(kulturellt-diskursiva, materiell-ekonomiska och social-politiska) som utgör möjligheter och 
hinder för praktiken.  
 
De nuvarande riktlinjerna från läroplanen (Lgr 11, rev. 2016) kan ses som ett social-politiskt 
arrangemang som tidigare har hindrat praktiken. Pedagogerna upplever dels att innehållet i 
läroplanen har varit svårtolkat, dels att källkritik inte har varit särskilt omfattande och därav 
har styrdokumenten inte fungerat som en bidragande resurs till den förväntade 
undervisningen. Det går också att se relationen mellan pedagogerna och styrdokumenten som 
ett social-politiskt arrangemang, där det har funnits en bristande lojalitet gentemot de 
riktlinjer som pedagogerna förväntats följa och där styrdokumenten inte har stöttat 
pedagogerna i att förstå och tillämpa praktiken. Dock verkar den nya reformen och de nya 
tilläggen bidragit till en helomvändning i synen på praktiken. Läroplanen med de nya 
riktlinjerna kan nu istället ses som ett materiellt-ekonomiskt arrangemang som möjliggör 
praktiken, genom att till skillnad från tidigare numera fungera som en stöttande resurs som 
synliggör praktiken på ett tydligare sätt för pedagogerna. Pedagogerna visar också på lojalitet 
gentemot den nya reformen genom att de tar de nya riktlinjerna på stort allvar och ser 
uppdraget som en numera viktig del av elevernas bildning. Därigenom går det även att se 
relationen mellan pedagogerna, och den nya läroplanen, som ett möjliggörande social-
politiskt arrangemang. 
 
Ett tydligt kulturellt-diskursivt arrangemang, som både kan vara ett hinder och ett 
möjliggörande för praktiken, är det språkval pedagogerna väljer att använda inom praktiken 
med eleverna. Det framgår att pedagogerna, istället för att använda begreppet källkritik, 
använder uttryck som “vad är sant och vad är falskt?” eller “är det här en trovärdig källa?”. Å 
ena sidan kan det ses som ett möjliggörande, då eleverna närmar sig praktiken på en nivå som 
är mer språkligt anpassad efter deras ålder och tidigare erfarenheter. Å andra sidan kan det ses 
som ett hinder, eftersom eleverna inte får rätt benämning på fenomenet, vilket i sin tur kan 
göra det svårt att applicera i andra sammanhang. Det finns en tydlig föreställning om att 
eleverna är för unga för att hantera begreppet. Språkvalet kan därför även ses som ett social-
politiskt arrangemang, alltså pedagogernas gemensamma syn på att elevernas ålder påverkar 
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vad de kan eller inte kan lära sig, vilket i sin tur hindrar pedagogerna från att använda rätt 
benämning. Vad denna syn grundas i framgår inte av resultatet. Det skulle kunna grundas i ett 
utvecklingspsykologiskt synsätt och en gemensam tanke mellan pedagogerna om att 
människor enbart kan lära sig vissa saker i en viss tid i livet. Det skulle även kunna grundas i 
att pedagogerna själva tycker att begreppet är komplext, och att de därför har svårt att se att 
eleverna skulle hantera det. Oavsett går det att synliggöra en relation mellan pedagogerna som 
har bidragit till denna gemensamma syn, vilket gör det till ett social-politiskt arrangemang. 
 
Goda villkor för att på bästa sätt utföra praktiken tycks inrama de tillfällen där den förs in som 
ett “naturligt inslag”. Det lyfts att praktiken helst ska ske i anslutning till ett redan planerat 
arbetsområde, snarare än som en separat lektion, då detta upplevs “instoppat” av pedagogerna. 
Denna förståelse kan ses som ett kulturellt-diskursivt arrangemang som tycks möjliggöra 
praktiken och projektet i densamma. Ett exempel är rymdlektionen där eleverna tvingades 
reda ut varför det stod olika fakta i böcker från olika årtal. Den aktuella undervisningen 
fokuserade på rymden, men utifrån att man upptäckte att böckerna angav olika fakta, 
skapades ett naturligt tillfälle att arbeta vidare med källkritik. Även de pedagoger som nämnt 
nyheter i undervisningen lyfter hur man genom dem skapar ett naturligt klimat för 
diskussioner som rör källkritik. Detta arrangemang skulle kunna grundas i en förståelse hos 
pedagogerna om att de vill göra praktiken mer situationsbunden för att skapa mening hos 
eleverna. Genom att få in källkritik som ett inslag i ett annat arbetsområde, snarare än att 
arbeta explicit med begreppet och dess innebörd, blir den mer lättillgänglig för eleverna men 
också lättare att förklara för pedagogerna. 
 
Ett tydligt materiellt-ekonomiskt arrangemang som tidigare har varit en bidragande faktor till 
att praktiken har upplevts svårutövad, är skolans brist på digitala verktyg. Eftersom det är 
genom digitala verktyg som eleverna får åtkomst till internet, anser pedagogerna att det är när 
eleverna har tillgång till surfplattor som de kan börja arbeta med källkritik på riktigt. På så vis 
kan arrangemanget ses som ett tidigare hinder för praktiken. Dock verkar det som att den nya 
en-till-en-satsningen av surfplattor på lågstadiet, har gjort att pedagogerna har börjat planera 
mer aktivt för undervisning om just källkritik. Det tycks även, utifrån satsningen, ha skapats 
en medvetenhet kring att källkritik inte enbart är ett moment som bör utövas i kombination 
med digitala verktyg, utan även när eleverna arbetar med exempelvis böcker. En pedagog 
nämner exempelvis att man, inför satsningen, vill att eleverna ska veta vad en källa är när de 
väl har tillgång till nätet, och att detta kan ske om man förbereder dem genom att arbeta med 
källkritik i andra medier. Till skillnad från tidigare kan den nya IKT-satsningen här ses som 
ett möjliggörande arrangemang som har skapat en vilja hos pedagogerna att öka elevernas 
källkritiska förmåga till när de väl får enskild tillgång till nätet. Det tycks ha även skapat en 
medvetenhet om att källkritik inte alltid behöver ske i anslutning till internet och digitala 
verktyg. 
 
Tidsaspekten och upplevelsen av att tiden inte räcker till för samtal, är ett materiellt-
ekonomiskt arrangemang som tidigare tycks ha hindrat praktiken. Detta eftersom tiden har 
setts som alltför otillräcklig för att pedagogerna ska kunna diskutera praktiken explicit, 
eftersom källkritik anses utgöra en förhållandevis liten del. Den tid som finns går därför till att 
diskutera annat som anses viktigare. Den nya satsningen och den nya läroplansreformen tycks 
dock ha ökat den här typen av samtal. Om det har getts mer tid för ändamålet framgår dock 
inte av resultatet. Det skulle kunna vara så att pedagogerna, i samband med satsningen och 
reformen, har getts mer tid i arbetslagen att diskutera fenomenet, för att kunna hinna med att 
planera upp undervisning som matchar dessa nya tillägg. I och med att pedagogerna tycks 
ägna mer planeringstid och undervisningstid inom praktiken, verkar detta ha varit ett 
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möjliggörande materiellt-ekonomiskt arrangemang som har bidragit till att pedagogerna nu 
spenderar mer tid på att planera och arbeta inom praktiken.  
 
Pedagogerna är överens om att det är deras ansvar att göra eleverna källkritiska och att se till 
att praktiken integreras i undervisningen. Samtidigt verkar det som att bibliotekariens roll är 
att vara experten inom området. Den här rollfördelningen kan ses som ett social-politiskt 
arrangemang där pedagogernas roll är att undervisa i källkritik, medan bibliotekariens roll är 
att vara kunnig inom området. Detta i sin tur har gjort att pedagogerna har tagit hjälp av 
bibliotekarien och hennes expertis vid köpandet av nytt arbetsmaterial. På så vis kan 
anställningen av den nya bibliotekarien ses som ett möjliggörande materiellt-ekonomiskt 
arrangemang, eftersom pedagogerna ser henne som en potentiell resurs, dels för att bidra dem 
med lämpligt arbetsmaterial, dels för att eleverna ska få experthjälp inom området. Synen på 
bibliotekariens roll som expert inom området är komplex eftersom det i slutändan är 
pedagogerna som förväntas undervisa. Det finns en önskan om att bibliotekarien ska få 
möjlighet att besöka klasserna och dela med sig av sin kompetens. Det framgår inte om detta 
tidigare har varit en bidragande faktor till att praktiken har hindrats eller möjliggjorts, 
eftersom bibliotekarien är relativt nyanställd. Pedagogerna lyfter inte heller bibliotekarien 
som avgörande för att praktiken ska kunna utövas. Dock skulle synen på bibliotekariens roll 
som expert, kunna hindra praktiken eftersom pedagogerna då inte ser den egna kompetensen 
som tillräcklig, och eftersom det framgår att bibliotekarien främst besöker högstadieklasserna. 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultatet, där det bland annat lyfts vilka aspekter som har gått i linje 
med tidigare forskning och vilka nya infallsvinklar som har synliggjorts. Därefter diskuteras 
metodvalets för- och nackdelar, följt av en presentation av didaktiska konsekvenser för 
praktiken.  
 

Resultatdiskussion 
Inledningsvis går det att se att resultatet har blivit märkbart färgat av den nya 
läroplansreformen, vilket också har gjort att resultatet kan ses ur olika tidsperspektiv där 
praktiken har gått från att vara nästintill obefintlig, till att nu utgöra en stor del av 
pedagogernas planering i svenskämnet. Tidigare verkar det ha varit oklart vad som förväntas 
av pedagogerna och hur styrdokumentens krav på praktiken ska genomsyra 
undervisningspraktiken. Liknande fenomen skulle kunna vara oklarheterna gällande 
begreppsdefinitioner som tas upp i tidigare forskning, där pedagoger haft svårt att definiera 
begrepp inom praktiken, vilket har gjort att den har hindrats (Limberg, Hultgren & Jarneving 
2002; Smith 2013). Den nya reformen har därför inneburit att praktiken både tydliggjorts och 
tagits på ett större allvar, vilket framgår i resultatet där pedagogerna beskriver de förändringar 
som gjorts i samband med reformen. Den nuvarande praktiken sker i större utsträckning än 
tidigare, men det verkar fortfarande som att pedagogerna ser detta som ett nytt område där de 
behöver mer underlag för att kunna utföra praktiken på ett lärorikt sätt för eleverna. En 
slutsats som kan dras är att reformen har påverkat praktiken positivt och i stor mån 
möjliggjort utförandet av den på olika plan.  
 
Anställningen av den nya bibliotekarien är en intressant men också oväntad aspekt av 
resultatet. I och med att det tidigare inte funnits en heltidsanställd bibliotekarie på skolan, 
tycks pedagogerna inte heller ha sett detta som en möjlig resurs. Det framgår att pedagogerna 
nu både ser bibliotekarien som en tillgång för att finna lämpligt material men också för att få 
experthjälp inom ett område som de själva har svårt för. Synen på bibliotekarien som en slags 
expert inom området är intressant eftersom denna går i linje med Francke och Sundin (2012), 
som också de i sin forskning lyfter pedagogers syn på bibliotekarier som experter. Det är dock 
problematiskt att bibliotekarien tycks ses som en expert inom ett område som förväntas ingå i 
skolundervisning. Detta eftersom pedagogerna själva nämner att de saknar dessa delar i 
tidigare utbildningar, något som även framgår i Smiths (2013) studie. Resultatet visar att det 
finns en önskan om att bibliotekarien ska få möjlighet att vara en del av praktiken, men att 
detta är svåröverkomligt då hennes tid främst läggs på högstadieklasser. En slutsats blir därför 
att anställningen kan ses som ett positivt tillägg i den framtida praktiken, men att det behöver 
ses över vem som bör besitta huvudansvaret gällande den, med kompetens som utgångspunkt. 
 
Synen på att eleverna är för unga för att hantera ämnesinnehållet i praktiken är ännu en aspekt 
som går i linje med tidigare forskning (Kuiper, Volman & Terwel 2005). Dock är den 
semantiska delen och det faktum att pedagoger ändrar sin vokabulär inom den, en ny 
infallsvinkel i studien. Det motiveras att begreppet källkritik är svårt och att betydelsen är 
komplex, vilket tycks vara en kombination som eleverna inte anses hantera. Man har därför 
valt att reda ut fenomenet genom att använda begrepp som anses vara mer familjära för 
eleverna. Hur dessa har valts framgår inte, men det går att se att begreppet numera definieras 
genom kortare meningar med mer vardagsnära begrepp som “sant” och “falskt”. Dock kan 
även innebörden av dessa ord (”sant” och ”falskt”) ses som komplexa och det skulle vara 
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intressant att veta hur dessa föredragna begrepp definieras av pedagogerna för eleverna inom 
praktiken.  
 
Kuiper, Volman och Terwel (2007) lyfter en rad nödvändiga tillgångar för att skapa 
undervisning som fokuserar på elevernas förmåga att söka, läsa och värdera information på 
nätet. Den tidsekonomiska resursen är en av dessa, vilken också framgår i resultatet av 
föreliggande studie. Pedagogerna beskriver att bristen på tid för samtal i arbetslagen har gjort 
att praktiken har åsidosatts och att det istället har diskuterats om saker som ansetts vara av 
större betydelse. De lyfter i samband med detta återigen den nya läroplansreformen, vilken 
också har medfört att pedagogerna numera spenderar mer tid på att både samtala kring och 
planera för praktiken. I Kuiper, Volman och Terwels (2007) studie utfördes praktiken som ett 
undervisningsprojekt där pedagogerna var särskilt nöjda med det läromedel som erbjudits 
genom projektet. Detta eftersom de sedan tidigare saknade kunskaper för att undervisa 
eleverna i området. Den nya läroplanen är dock inte ett tidsbegränsat undervisningsprojekt 
utan kommer förmodligen att vara bestående en tid framöver. Att IKT och digitala verktyg har 
fått ett större värde i samband med reformen framgår tydligt i resultatet. Kuiper, Volman och 
Terwel (2007) lyfter även tid, personalstyrka och digitala resurser som nödvändiga för att 
utföra praktiken. I resultatet framgår en-till-en-satsningen av surfplattor som en möjlig 
framtida resurs av digitala medier. Även bibliotekarien skulle kunna ses som en resurs i form 
av personalstyrka. Den tidsekonomiska aspekten som Kuiper, Volman och Terwel (2007)  
återstår dock i resultatet och det skulle vara intressant att ta reda på om även denna är en del 
av skolans satsning, i och med att pedagogerna numera faktiskt spenderar mer tid inom 
praktiken.  
 
I resultatet framgår en bild av att källkritikspraktiken faller sig mest naturlig när den 
integreras i aktuella arbetsområden. Det som verkar ligga till grund för fenomenet är 
pedagogernas vilja att hindra källkritiksundervisningen från att verka “instoppad”, vilket tycks 
vara risken om den sker som en separat, egen del. Detta är även något som lyfts i tidigare 
forskning där det framgick att få pedagoger undervisar explicit i informationskunskap utan ser 
detta som en naturlig del av andra ämnen, eller i samband med uppsatsskrivning (Probert 
2009; Togia et al. 2015). Tanken om att integrera praktiken i andra undervisningsmoment 
snarare än att undervisa om den explicit, kan grundas i den tidsbrist som pedagogerna 
uttryckt. I och med att de inte har upplevt att de har haft tid diskutera ämnet kan det ha varit 
svårt att planera upp ett arbetsområde kring det. Dock verkar det nu även som att det kan 
komma att ske viss explicit undervisning i samband med den nya läroplansreformen och det 
nya arbetsmaterialet som tagits fram. Skolverkets Superundersökarna och Snytkorven 
(Kronkvist 2011) är båda undervisningsmaterial som är framtagna med målet att öka elevers 
källkritiska förmåga. En slutsats som kan dras är oavsett att den nya läroplansreformen har 
bidragit till en förändrad attityd men också syn på hur arbetet kan ske. I så fall går det även i 
linje med vad pedagogerna i Kuiper, Volman och Terwels (2007) studie lyft där 
arbetsmaterialet har varit av stor vikt för att kunna utföra praktiken. Dock är det fortfarande 
oklart om undervisningen, med hjälp av explicit arbetsmaterial, kommer att falla sig på ett sätt 
som pedagogerna upplever naturlig, eller om det snarare blir ett moment som kan komma att 
bli tidskrävande och återigen åsidosättas. Även här blir frågan om tidsaspekten och om 
pedagogerna fått mer tid för praktiken, intressant. 
 
Syftet med studien har varit att undersöka en undervisningspraktik där pedagogers mål är att 
öka elevers källkritiska förmåga i svenskämnet i grundskolans tidigare år. Genom resultatet 
går det att se att praktiken är komplex och att den är beroende av flera olika aspekter. 
Analysen visar även olika arrangemang som särskilt framträder och som på olika sätt 
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möjliggör och hindrar praktiken. Dessa arrangemang har kunnat synliggöras med hjälp av 
teorin om praktikarkitektur, där det också har framgått att arrangemangen överlappar 
varandra. Vidare innebär detta att kulturellt-diskursiva, materiellt-ekonomiska och social-
politiska arrangemang alla är nödvändiga att synliggöra för att kunna få en riktig bild av 
praktiken. På så vis har teorin gjort det möjligt att fånga praktikens komplexitet. 
 
Som en helhet kan praktiken ses i en praktikarkitektur där projektet undervisning i källkritik 
framstår vara en pågående process som i samband med en ny läroplansreform är under stor 
förändring. Det är svårt att avgöra hur den nuvarande praktiken ser ut, eller i vilken 
utsträckning den sker. Vad som har kunnat tydliggöras med hjälp av teorin är dock att flera 
kulturellt-diskursiva, materiellt-ekonomiska och social-politiska arrangemang både tidigare 
har hindrat men numera också möjliggör praktikens utförande. Detta synliggörs särskilt 
utifrån den planering som sker för den framtida praktiken och de förberedelser som 
pedagogerna tagit sig an, i form av både nya läromedel men också mer diskussioner i 
arbetslagen. Det har även varit möjligt att fånga praktiken ur de olika tidsperspektiv som 
presenterats, i och med att det har skett en tydlig förändring sedan den nya läroplansreformen. 
Det har också kunnat synliggöras att hur en praktik inom en praktikarkitektur är under ständig 
process och omformbar utifrån möjliggörande och hindrande villkor. 
 

Metoddiskussion 
Syftet med den här studien har varit att undersöka en undervisningspraktik där pedagogers 
mål är att öka elevers källkritiska förmåga i svenskämnet i grundskolans tidigare år. Här 
kommer metodvalet att diskuteras i förhållande till studiens syfte. 
 
Att ha en välskriven och väl planerad intervjuguide har känts viktigt både för den egna 
tryggheten men också för att skapa ett professionellt intryck med frågor som 
intervjupersonerna känner sig trygga i att besvara. Valet att använda semistrukturerade 
intervjuer har även i efterhand känts relevant för att kunna uppnå studiens syfte. Dock var det 
till en början svårt att skapa en intervjuguide som kunde synliggöra praktiken på ett sätt som 
var både avgränsat men samtidigt belyste olika aspekter av den. Att skapa intervjuguiden med 
utgångspunkt i studiens teoretiska ram, genom att skapa frågor utifrån sayings, doings och 
relatings, blev till betydande hjälp. Dock var det en av intervjufrågorna som alla intervjuade 
pedagoger verkade ha svårt att förstå, vilket gjorde att jag under alla tillfällen fick 
omformulera eller ta bort frågan. Frågan ”Kan du beskriva hur man på din skola allmänt 
resonerar om villkoren för att undervisa i källkritik?” skulle därför med fördel kunna 
modifieras eller bytas ut mot en annan fråga som belyser praktikens sayings. 
 
Studiens teoretiska ramverk har varit värdefullt för att synliggöra praktikens komplexitet men 
också utförande i olika tidsperspektiv. I och med den nya läroplansreformen fanns det en 
tydlig uppdelning av praktiken utifrån olika tidsaspekter, där pedagogerna beskrev en tidigare, 
en nutida men också en framtida praktik. Den framtida praktiken baserades till stor del på den 
nya läroplansreformen, som också blev ett oväntat inslag i studien. Utifrån denna planerade 
pedagogerna att utföra praktiken i betydligt större utsträckning än tidigare. I och med att syftet 
till en början var att undersöka en pågående undervisningspraktik, fanns därför en stor vinst i 
att använda en teori som även kunde fånga praktiken i ett större tidsspann, snarare än enbart 
den pågående. 
 
I och med att teorin både kunde fungera som ett teoretiskt ramverk men också analysverktyg 
med tillhörande analysbegrepp, underlättades analysarbetet där praktiken kunde fångas utifrån 
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de olika arrangemangen som formade praktiken. Ett komplext inslag i analysarbetet var dock 
att arrangemangen tycktes överlappa varandra, och att det ibland kunde vara svårt att avgöra 
om ett möjliggörande eller hinder var kulturellt-diskursivt eller materiellt-ekonomiskt. Detta 
särskilt utifrån att resultatet presenterades ur olika tidsperspektiv och det skiljde sig i vad som 
skedde i den aktuella praktiken och vad som skulle komma att ske. Detta har gjort resultatet 
något svåranalyserat där det ibland har varit svårt att avgöra inom vilken dimension som 
möjligheterna eller hindren för praktiken i första hand har uppstått, men det har även gett 
möjlighet att fånga en dynamik och flera aspekter av praktiken. I framtida forskning skulle det 
dock vara värdefullt att använda observationer under en längre period, där en mer aktuell 
praktik undersöks och där sayings, doings och relatings baseras på det som synligt sker för 
stunden. Analysarbetet har dock kunnat bidra till att besvara studiens syfte, i och med att en 
undervisningspraktik där målet är att utveckla elevers källkritiska förmåga i svenskämnet i 
grundskolans tidigare år, har kunnat undersökas. Detta både ur ett samtida perspektiv men 
också ur ett dåtida och ett framtida perspektiv, vilket också har kunnat visa på praktikens 
formbarhet utifrån möjligheter och hinder.  
 
I och med att teorin i många fall används i studier där det görs observationer av praktiker, 
fanns det en viss risk med att använda teorin om praktikarkitekturer i kombination med 
intervjuer. Genom intervjuerna kunde jag egentligen enbart utgå ifrån pedagogernas 
berättelser, eftersom jag inte med säkerhet kunde veta att det pedagogerna beskrev var det 
som skedde. Även relationerna i praktiken är sådana som pedagogerna enbart berättar om. 
Resultatets sayings, doings och relatings, och de arrangemang som belyses, har därför sin 
utgångspunkt i pedagogernas utsagor. När man intervjuar finns det alltid en risk med att det 
som sägs, inte alltid är vad som sker. Därför användes pedagogernas utsagor som en filtrerad 
version av praktiken, men det är rimligt att tro att detta har gett en rättvis och verklig bild. 
Även detta motiverar rekommendationen till framtida forskning inom liknande område att 
istället använda observationer som redskap, för att eventuellt öka studiens pålitlighet för den 
verksamma praktiken.  
 
Urvalsgruppen bestod av tre pedagoger från tre olika arbetslag, på en och samma skola. Jag 
var till en början orolig över antalet och att resultatet skulle upplevas tunt. Dock var detta en 
farhåga som visade sig vara falsk. I och med att pedagogerna arbetade parallellt, i varsitt 
arbetslag, kunde de ge olika exempel på hur de tidigare hade arbetat eller hur de planerade att 
arbeta inom praktiken. Samtidigt gick det även att urskilja likheter i hur de blivit berörda av 
exempelvis den nya läroplansreformen eller den framtida IKT-satsningen i kommunen, 
eftersom de alla arbetade i grundskolans tidigare år. Att intervjua pedagoger från olika 
arbetslag blev därför min räddning i insamlandet av empirin. Hade två eller flera pedagoger 
arbetat i samma arbetslag, och därav haft samma arbetssätt, hade resultatet riskerat att bli tunt 
och avgränsat.    
 
Ett oförutsett fenomen som märkbart påverkade resultatet var som tidigare nämnt den nya 
läroplansreformen. Alla pedagoger verkade berörda av reformen och det var tydligt att den 
hade påverkat undervisningen från att vara näst intill obefintlig, till att nu ha ett stort fokus i 
undervisningen. Detta medförde en intressant aspekt i just det här resultatet, och det är svårt 
att veta om andra skolor har blivit påverkade på samma sätt. I och med att reformen gäller 
nationellt hade det varit intressant att undersöka hur den nya läroplanen påverkat eller 
kommer att påverka praktiken på andra skolor i landet, och om liknande resultat hade 
framkommit. 
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Didaktiska konsekvenser 
Som tidigare nämnts är källkritiksundervisningspraktiken komplex och ställer höga krav på 
både elever och pedagoger. I nuläget är källkritik ett område som inte tas upp i tillräckligt stor 
omfattning på lärarutbildningen, och att öka den skulle kunna vara ett första steg i att minska 
denna komplexitet. På så vis skulle det finnas en grund för pedagoger att utgå ifrån när de 
arbetar i verksamheten. Ett annat alternativ skulle kunna vara att införa pedagogiska inslag i 
bibliotekarieutbildningen, eftersom det framgått både i tidigare forskning och i den aktuella 
studien, att bibliotekarierna får goda kunskaper inom området. På så vis skulle 
skolbibliotekarier ha en mer betydande roll på arbetsplatserna och det skulle även avlasta 
pedagogerna, för att minska den upplevda tidsbristen. Oavsett behöver det ske förändringar i 
den utbildning som ges för att ge pedagoger (eller bibliotekarier) de verktyg som krävs för att 
möjliggöra praktiken. 
 
Det framgår att Skolverket har tagit fram material som fokuserar särskilt på att göra elever 
källkritiska, och som dessutom stöttar pedagogerna i processen. Detta är material som har 
funnits sedan 2011, men som verkar ha hamnat i skugga. Källkritik tycks vara ett begrepp 
som ses som komplext, och därför väljs det att använda mer elevnära formuleringar. Om 
Skolverkets material reder ut denna komplexitet framgår inte. Det skulle dock kunna vara en 
idé att eventuellt införa någon form av begreppsdefinition som gör att även eleverna kan 
förstå och också använda det korrekta begreppet, eftersom det kommer att bli mer centralt ju 
högre årskurser de hamnar i. Det kan även vara värdefullt för eleverna att veta att källkritik 
inte enbart har att göra med internet och faktatexter, utan även kan innebära att ta reda på 
kompisryktens trovärdighet. Oavsett kan det behöva skapas mer material som stöttar 
pedagogerna inom praktiken och som hjälper dem att reda ut begrepp och formuleringar inom 
den, för att göra dem trygga att undervisa eleverna. 
 
Källkritik är ett inslag i svenskämnet som, svart på vitt, kan upplevas som ett litet moment i 
läroplanen. Trots att det enbart är i svenskämnet som källkritik lyfts, tycks det vara ett område 
som genomsyrar betydligt fler ämnen eftersom det alltid är viktigt att ställa sig kritisk mot 
information och var den kommer ifrån. Som barn behöver man tidigt lära sig att det som syns 
och hörs i medier, inte alltid är vad det verkar. Källkritik kan därför snarare ses som en del av 
den allmänna bildningen som hjälper till att bidra till ett mer demokratiskt samhälle och som 
utvecklar människor till kritiska, ifrågasättande och utvecklande individer. Det kan därför ses 
som problematiskt och missvisande att källkritik och informationssökning utgör en såpass 
liten del av läroplanen i svenskämnets kriterier. Detta särskilt eftersom pedagoger verkar se 
det som ett moment som går att åsidosätta. Det kan dock också vara ett sätt att synliggöra 
praktikens nuvarande komplexitet där det inte framgår tydligt hur den ska framhävas i just 
svenskämnet, då den tycks vävas in på ett mer naturligt sätt i mer kombinerade 
undervisningsmoment eller i andra ämnen. Om detta är en anledning till att pedagoger tidigare 
haft svårt att utföra explicit undervisning gällande källkritik i svenskundervisningen, är inte 
uttalat i resultatet men värt att ha i åtanke. 
 
En åtgärd skulle kunna vara en reform av läroplanen där källkritik tas på större allvar, vilken 
redan tycks ske och som dessutom verkar lyfta källkritik som ett mer omfattande inslag i 
undervisningen och framför allt i svenskämnet. Jag kan därför bara välkomna den nya 
läroplansreformen och hoppas innerligt att resultatet av denna blir att 
källkritiksundervisningspraktiken får större utrymme i klassrummen. 
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Förslag på vidare forskning 
Som tidigare nämnts har den nya läroplansreformen varit av stor betydelse för praktiken. Att 
undersöka hur denna kan komma att eventuellt förändra praktiken skulle därför vara ett 
intressant framtida forskningsområde.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

• Kan du beskriva hur man på din skola allmänt resonerar om undervisning i källkritik? 
 

• Kan du beskriva hur man på din skola allmänt resonerar om villkoren för att undervisa 
i källkritik? 
 

• Kan du beskriva när och hur ni introducerar källkritik för eleverna i åk. F-3? 
 

• Kan du beskriva kort hur ni går tillväga i den fortsatta undervisningen i källkritik? 
 

• Kan du beskriva vilka på skolan som är inblandade i undervisningen i källkritik? 
 

• Kan du beskriva i vilken grad man är överens om roller och uppgifter när det gäller 
undervisning i källkritik? 

  



 

 
 

Bilaga 2 - Missivbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Samanta Flores och jag studerar till grundskollärare med inriktning mot 
förskoleklassen och årskurs 1-3 på Högskolan i Borås. Jag läser nu min åttonde och sista 
termin och skriver därför mitt avslutande examensarbete på avancerad nivå. Jag har valt att 
undersöka fenomenet källkritik, eftersom jag upplever att detta är ett komplext fenomen som 
jag saknar i min utbildning men som samtidigt är en del av den aktuella läroplanen. Syftet 
med min studie är därför att undersöka en undervisningspraktik där målet är att öka elevers 
källkritiska förmåga i grundskolans tidigare år.  
 
Jag skulle gärna vilja intervjua pedagoger som är behöriga att undervisa i svenskämnet i 
årskurs 1-3 och har därför hört av mig till er. Jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska 
principerna. Deltagandet är helt frivilligt, och ni får när som helst avbryta intervjuerna. För att 
förenkla analysarbetet och bearbetningen av empirin finns en önskan om att spela in 
intervjuerna. Inspelningarna kommer givetvis enbart användas av mig. I studien kommer era 
identiteter och arbetsplatser vara helt skyddade. 
 
Om ni har frågor är ni välkomna att söka kontakt genom följande uppgifter: 
 
Samanta Flores 
XXX@gmail.com 
070-XXX XX XX 
 
Handledare: 
Anita Norlund 
XXX@hb.se 
033-XXX XX XX 
070-XXX XX XX 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Samanta Flores 
  



 

 
 

Bilaga 3 - Analysschema 
 
Sayings (uttalanden) Kommentar  Kulturella-diskursiva 

arrangemang 
(Möjligheter/ hinder) 

Lärarnas vokabulär   
Lärarnas idéer om praktiken 
och dess villkor 

  

Lärarnas förståelse för 
praktiken och dess villkor 

  

Lärarnas uttryck för hur 
praktiker rättfärdigas 

  

Lärarnas förståelse av sig 
själva (individuellt och 
kollektivt), situationerna i 
vilka de verkar och 
konsekvenserna av vad de 
gör 

  

Doings (aktiviteter) Kommentar 
(Zooma in) 

Materiella-ekonomiska 
arrangemang 
(Möjligheter/ hinder) 

Deltagare   
Plats   
Tid   
Ekonomi    
Sätt att göra saker och ting   
Material som används   
Relatings (relationer) Kommentar 

(Zooma in) 
Sociala-politiska 
arrangemang 
(Möjligheter/ hinder) 

Mellan lärare och elever   
Mellan artefakter (läroplan)   
Makt och solidaritet    
Gemensam förståelse/ åtskild 
förståelse 

  

Roller   
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