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Abstract  

 

Med syfte att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring ett källkritiskt 

förhållningssätt med fokus på bokläsning i förskolan, har vi valt att göra en kvalitativ 

studie med socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt. För att kunna besvara 

vår forskningsfråga som lyder: “Vilka tolkningsrepertoarer framträder i pedagogernas 

resonemang?” har vi använt oss av fokusgruppssamtal som metod. Totalt 14 

pedagoger ingick i tre fokusgruppssamtal. De tolkningsrepertoarer som framträdde i 

pedagogernas resonemang påvisar att barn i förskolan anses vara för små för att 

utmanas i ett källkritiskt förhållningssätt eftersom de ännu inte kan läsa. Barnen anses 

även vara utsatta och ömtåliga och pedagogerna lägger därmed ansvaret på sig själva 

som de som borde vara källkritiska eftersom det är de som läser för barnen. Det 

påvisas även en ”sanning” som bör förmedlas till barnen men detta problematiseras 

genom en avsaknad av lämpliga strategier och redskap som pedagogerna kan använda 

sig av för att kunna erbjuda barnen detta källkritiska förhållningssätt. Resultatet 

belyser även att ett källkritiskt förhållningssätt är något som blir viktigt först senare i 

skolåldern.  
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Förord 

 

Med detta examensarbete ämnar vi undersöka pedagogers resonemang kring ett källkritiskt 

förhållningssätt med fokus på bokläsning i förskolan. För att producera vårt resultat har vi 

valt att utföra samtliga moment till vår studie tillsammans för att på så sätt för oss båda 

tillhandahålla full insikt i dessa. Bjørndal (2005) poängterar betydelsen av flera personers 

iakttagelser och tankar eftersom dessa kan ge en mer fullständig bild av det undersökta än 

vad den enskilda individen kan skapa sig. För oss har detta inneburit en gemensam 

konstruktion där vi fått möjlighet att delge men även inta varandras perspektiv på de 

antagande och argument som framkommit likt det socialkonstruktionistiska perspektivet 

belyser.  

 

Vi vill tacka de pedagoger som gjorde det möjligt för oss att utföra denna studie. Vi vill även 

tacka varandra för ett mycket gott samarbete. Avslutningsvis vill vi tacka våra handledare 

samt kurskamrater för den konstruktiva kritik som lett vårt arbete framåt.  

 

Tack! 

 

Lina Lundin & Paulina Cronqvist  

Halmstad 2018-05-25 
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1. Inledning 

Genom dagens snabba utveckling av den mediala tillgängligheten kommer också barnen i 

mycket tidig ålder i kontakt med detta överflöd av information (Internetstiftelsen i Sverige, 

2016 & Statens medieråd, 2017). Dessa digitala textvärldar i form av exempelvis olika sociala 

medier samt olika plattformar för diverse nyhetsrapporteringar som informationskällor kan 

förmedla olika beskrivningar av en påstådd verklighet. Detta medför ett krav på en förmåga att 

vara källkritisk mot de budskap och den information som omger oss (Skolverket, 2015). 

Begreppet källkritik kan innebära en kritisk granskning av en informationskällas trovärdighet 

(Svensk ordbok, 2018). Skolverket betonar att ett arbete med källkritiskt förhållningssätt skulle 

kunna ge barn en möjlighet att kritiskt granska och värdera information, vilket är en förmåga 

som blir väsentlig för medborgarna i dagens informationssamhälle (Skolverket, 2015). Även 

Unesco (2016) betonar hur det blir skolans roll att arbeta för att stärka elevernas medie- och 

informationskunnighet, MIK, genom att kritiskt utvärdera innehållet samt resonera kring 

eventuella argument för eller vinklingar av detta. Lundgren Öhman (Skolverket, 2015) hävdar 

att det är viktigt att börja arbeta med MIK redan i förskolan med hjälp av källkritiska frågor 

som erbjuder barnen att ifrågasätta det som de läser eller ser. Detta blir angeläget även med 

tanke på att barn som växer upp i idylliska miljöer inte heller ser något behov av att ifrågasätta 

olika antaganden, något som forskning har påvisat (Helmly, 2010).  

 

Utifrån den forskning som finns inom det område där forskare studerat ett källkritiskt 

förhållningssätt i förskolan, har vi gjort ett urval av denna forskning som visar att ett sätt att 

arbeta med källkritik är genom bokläsning eftersom bokläsning är något som i mer eller mindre 

utsträckning sker på förskolor (Fast, 2007). Situationer som möjliggör detta skulle kunna vara 

att genom utforskande frågeställningar under bokläsning erbjuda barnen en möjlighet till 

samtal där de med olika ögon och från olika perspektiv kritiskt kan granska innehållet i olika 

texter och bilder som barnen möter (Fast, 2011). Det har dock visat sig att dessa samtal under 

bokläsning ofta blir avbrutna, exempelvis av andra barn men även av pedagoger, och detta 

medför att det kan kännas meningslöst att inleda längre samtal under bokläsning (Norling, 

2015). Dessutom leder arbetssättet sällan till någon återkoppling, uppföljning eller 

utvecklingsarbete eftersom få lärare visar sig vara intresserade av att bidra till ett utforskande 

genom att uppmuntra barnen till vidare undersökningar, lärarna verkar nöjda med de svar som 

barnen eventuellt ger (Gjems, 2011). Utifrån våra erfarenheter från praktiken ser även vi en 
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avsaknad när det gäller att läsa böcker tillsammans med barnen, där läsningen erbjuder ett mer 

källkritiskt förhållningssätt genom utforskande frågeställningar som kan erbjuda en möjlighet 

att ifrågasätta det förgivettagna. Avsaknaden av detta sätt att läsa tillsammans med barnen blir 

därför grunden för vårt problemområde i detta arbete. Vi ämnar att genom fokusgruppssamtal 

som metod undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring ett källkritiskt förhållningssätt 

i förskolan. Genom detta resonemang får vi möjlighet att synliggöra det som kan ligga till 

grund för hur pedagogerna genom det verbala språket talar om och därmed gemensamt 

konstruerar en version av vad källkritik i förskolan kan innebära. Vi får på så vis en möjlighet 

att synliggöra vilka tolkningsrepertoarer som framträder gällande källkritik i förskolan. Vidare 

kan dessa tolkningsrepertoarer bidra till en förståelse för avsaknaden av en bokläsning som 

erbjuder ett källkritiskt förhållningssätt tillsammans med barnen.  

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring ett källkritiskt 

förhållningssätt med fokus på bokläsning i förskolan. 

1.2 Frågeställning 

Vilka tolkningsrepertoarer framträder i pedagogernas resonemang? 

2. Tidigare forskning 

Här presenteras en del av det forskningsläge som vi anser blir väsentligt för vår studie. Vi har 

valt att dela in detta under följande rubriceringar; “Med utgångspunkt i barnens intresse”, 

“Med utgångspunkt i pedagogens agerande” och “Med utgångspunkt i de frågor som ställs”.  

Efter denna presentation väljer vi att göra en kort sammanfattning av den presenterade 

forskningen.  

2.1 Med utgångspunkt i barnens intresse 

Schmidt (2013) belyser en utgångspunkt i barns intresse gällande deras val av böcker och 

texter eftersom dessa måste kännas meningsfulla och motiverande för barnen. I detta avseende 

bör läraren fungera som en stödstruktur som uppmuntrar istället för att ifrågasätta deras val, 

samt föra samtal som lägger fokus på de händelser som utmanar ett kritiskt förhållningssätt 
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snarare än vad som är rätt grammatik och stavning. Något som skolan ofta missar är att genom 

återkoppling följa upp de texter som barnen läser. Läraren bör i detta avseende vara en 

medforskare snarare än en som har svaret på allt, genom att uppmuntra barnen genom 

scaffolding att ta del av andras upplevelser för att på så sätt öppna upp för olika perspektiv och 

därmed vidga sin egen förståelse. Detta påvisar en del av det resultat som framtogs under de 

fem terminer som undersökningen för avhandlingen pågick i en svensk skola. 

Dokumentationen skedde på flertalet olika vis, bland annat genom fotografering, individuella- 

samt gruppintervjuer, hembesök, enkätundersökning samt deltagande observationer. Detta 

ledde till både ett inifrån- samt ett utifrånperspektiv att analysera efter. Även McCloskey 

(2012) belyser en utgångspunkt i barns intressen där läraren genom att verka för en 

inkluderande miljö uppmuntrar till samlärande i olika sociala kontexter. Detta innebär att 

barnens intresse respekteras och tas på allvar. Under de tre år som studien pågick i en förskola i 

USA blev resultatet att läraren även bör kunna bistå med en förmåga av spontanitet för att på så 

sätt kunna ge barnen utrymme till de tankar och reflektioner som eventuellt uppstår även i den 

planerade läsaktiviteten. Detta för att kunna utmana dem i de uppfattningar som speglas men 

även för att kunna ge dem utrymme att ta del av varandras perspektiv. Precis som Schmidt 

(2013) påvisar även annan forskning att valet av litteratur blir en faktor som påverkar huruvida 

dialoger under bokläsning uppstår eller inte. Detta har Hindman, Connor, Jewkes och Morrison 

(2008) kommit fram till när de jämförde dialogerna under bokläsning hemma och i förskolan. 

Empirin samlades in med hjälp av videoupptagning under tiden som en förälder läste för sitt 

barn, men även när en pedagog läste för barnen i förskolan. Totalt ingick 130 familjer i studien, 

och dessa var placerade på 33 olika förskoleavdelningar fördelade på sex förskolor i Amerika. 

Det visade sig att barnen talade mycket mindre under litteraturläsningen på förskolan än vad de 

gjorde i hemmet. En slutsats de drar är just valet av litteratur eftersom barnen oftast själva valt 

vilken bok som de vill lyssna på i hemmet till skillnad från i förskolan, där det oftast läses 

böcker som har valts av läraren. Även barngruppens betydelse i förskolan kan bli avgörande 

för hur bokläsning anpassas individuellt eller inte, det vill säga flertalet barn leder till flertalet 

önskemål. Dock menar forskarna att förskolan kan erbjuda utbildade lärare som kan ha en 

dialog tillsammans med barnen där ett kritiskt förhållningssätt kan möjliggöras. Vi ser här en 

tydlig koppling till en utgångspunkt i barns intresse när det gäller val av bok. Flertalet forskare 

belyser att det är viktigt att barn måste få vara med och välja de böcker som blir underlag för 

en gemensam läsning i olika sociala processer för att detta vidare ska kännas meningsfullt för 

barnen.  
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Norlin (2013) har i sin studie som utgått från ett didaktiskt perspektiv kommit fram till att 

oavsett vilka strategier pedagoger använder sig av vid bokläsning blir dessa verkningslösa om 

inte barnen får möjlighet att välja de teman som blir underlag för samtal. Detta innebär en 

öppenhet från pedagogens sida gällande att erbjuda och uppmuntra barnen att samtala kring de 

teman som barnen finner intressanta och inbjudande under läsningen även om dessa kan 

fokusera det “farliga” i bokens innehåll. För att dokumentera det empiriska materialet 

tillämpades bland annat videoupptagning, observationer, intervjuer med pedagoger samt 

fotografering av inomhusmiljön. Studien utfördes på två förskolor i Sverige. Även här ser vi en 

uttalad betydelse av en utgångspunkt i barns intressen för att kunna skapa förutsättningar till 

samtalande som kan bidra till att ett källkritiskt förhållningssätt intas.  

 

Chaparro-Moreno, Reali och Maldonado-Carreño (2017) har gjort en Colombiansk studie som 

visar hur man kan utmana tanken och därmed den kognitiva utvecklingen genom att arbeta med 

litteraturen som grund, med eller utan text. De ville jämföra hur läraren använde sig av 

scaffolding vid läsning av en bok med text och en bok utan text. Studien involverade 13 lärare 

med olika yrkeserfarenhet, 52 barn i åldrarna tre till fyra år och två böcker, en med text och en 

utan text. Det visade sig att ordlösa böcker både utmanar och uppmuntrar barnen men även 

lärare till ökat vokabulär med längre meningar. Denna ökning av vokabulär från barnen ökar 

också lärarens språk genom att denne med sin support bidrar till vidare samtal. Detta i sig ökar 

samtalskvaliteten mellan lärare och barn som både utmanar och uppmuntrar till eget tänkande 

och mer spontana samtal. Vi ser även här en betydelse av att utgå från barns intresse gällande 

val av bok, eftersom detta val kan hamna på en så kallad “pekbok”, alltså en bok utan text. 

Eftersom valet ligger hos barnet bidrar detta till ett meningsfullt läsande vilket ger 

förutsättningar till vidare utforskande tillsammans med andra i olika sociala konstruktioner. 

2.2 Med utgångspunkt i pedagogens agerande 

Jönsson (2007) hävdar att läraren blir den stödperson som tillsammans med barnen skapar ett 

kollegialt lärande som möjliggör nya upptäckter genom att ta del av andras perspektiv. Detta 

ger förutsättningar för att kunskap skapas och omskapas i olika konstruktioner där lärare och 

barn hela tiden ingår. Empirin samlades in i form av intervjuer, elevtexter, läraranteckningar, 

videoinspelningar och observationer. Under de fyra år som var tiden för avhandlingens studie 

var Jönsson samtidigt lärare i den svenska klass som studien utgår från, vilket gav henne ett 

inifrånperspektiv. Detta har i sin tur gett stort utrymme för ett kunskapsskapande i de olika 
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konstruktionerna hon och barnen hela tiden ingått i och som de har haft möjlighet att påverka 

och omskapa. Detta belyser även Gjems (2011) vars norska studie påvisar att lärare som deltar 

i interaktioner med barnen både inbjuder och utmanar barnen att reflektera över ett ämne och 

att se saker ur olika perspektiv som i sin tur skapar förutsättningar för nya frågor och 

möjligheter till nya reflektioner. Detta kom Gjems fram till genom videoobservationer av fyra 

förskolegrupper som innefattade 20 barn i varje, under en fyramånadersperiod. Syftet med 

videoobservationerna var att observera vardagliga samtal mellan barnen och en lärare och de 

två lärarassistenter som ingick i studien. Resultatet visade även att lärarna verkade nöjda med 

de svar som barnen eventuellt gav och att få lärare visade intresse för vidare utforskande 

genom att uppmuntra barnen till vidare undersökningar. Följden av detta blir att det sällan leder 

till någon återkoppling, uppföljning eller något utvecklingsarbete. Vi kan här utläsa att det blir 

betydelsefullt att pedagoger i interaktion med barnen blir medforskare när det gäller att skapa 

och omskapa kunskap i olika sociala processer. Detta verkar inte vara något pedagoger 

uppmuntrar till eftersom de inte bidrar till vidare utforskande med barnen i nya sociala 

processer som skulle kunna erbjuda ytterligare perspektiv att ta del av. 

 

Helmly (2010), som gjort sin avhandling i Georgia i Amerika, hade som syfte att arbeta med 

boken som utgångspunkt för att belysa flertalet upplevelser som kan leda till olika 

erfarenhetsutbyten. Hon ämnade läsa för de upplevelser och samtal som böckerna bidrog med 

snarare än för innehållets skull, eftersom varje nytt möte med en bilderbok ger nya möjligheter 

att uppleva, erfara och förstå. Genom den empiri som Helmly samlade in i form av 

videoinspelningar, fältanteckningar och olika elevtexter kunde hon presentera olika typer av 

resultat där bland annat läsupplevelsen och läsmiljön får betydelse för möjligheten att 

tillsammans med andra reflektera och ifrågasätta olika tankar och erfarenheter. Något som 

också påvisades var att barn som växer upp i idylliska miljöer inte heller ser något behov av att 

ifrågasätta olika antaganden utan verkar vara tillfreds med sin tillvaro. Detta visar att det blir 

viktigt att barnen får läsupplevelser i form av högläsning där de uppmuntras till olika 

erfarenhetsutbyten för att på så sätt bredda sin egen föreställningsvärld. Det blir lärarens roll att 

bistå barnen med böcker som berör verkligheten och dess skillnader för att barnen på så sätt 

ska få möjlighet att ta del av denna, reflektera över den och utveckla ett kritiskt förhållningssätt 

som vågar utmana och ifrågasätta. 

 

Forskning påvisar en betydelse i pedagogers agerande gällande förutsättningar att skapa 

dialoger mellan barn och pedagoger i förskolan. Fredriksson Sjöbergs (2014) avhandling, som 
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tar sin utgångspunkt i ett interaktionistiskt perspektiv, påvisar detta eftersom närvaro och fysisk 

uppmärksamhet från pedagogen blir avgörande för om dialogen ska fortsätta eller upphöra 

vilket alltså blir betydelsefullt för det fortsatta samtalet. Detta är ett resultat av 

videoobservationer av tio lärare och totalt 50 barn i en svensk förskola. Betydelsen av en 

närvarande och engagerad vuxen påvisar även Robb (2010) vars avhandling grundar sig på en 

studie ur ett sociokulturellt perspektiv med scaffolding som främsta utgångspunkt där 90 barns 

engagemang under läsning undersöktes i Kalifornien. Jämförelser gjordes mellan två olika 

typer av lässituationer. Antingen läste en förälder för barnet eller så fick barnet samma bok 

uppläst för sig men då som en elektronisk bok. Resultatet belyser att barnen var mycket mer 

engagerade när föräldern läste för dem än när de fick lyssna på den elektroniska boken. Detta 

påvisar betydelsen av en interaktion med en engagerad vuxen som på så sätt kan skapa 

förutsättningar för en dialog där ett kritiskt förhållningssätt kan möjliggöras. Även här ser vi 

betydelsen av interaktion mellan barn och pedagog för att göra det möjligt att skapa goda 

förutsättningar till ett utbyte av kunskap som på så vis kan öppna upp för flertalet perspektiv.  

2.3 Med utgångspunkt i de frågor som ställs 

En amerikansk studie gjord av Zucker, Justice, Piasta och Kaderavek (2010) påvisar att 

förskollärare utmanar barnen med öppna frågor. Syftet med studien var att undersöka i vilken 

utsträckning lärare använde sig av slutna och öppna frågor under bokläsning med barnen, samt 

hur barnen svarade på dessa frågor. Genom totalt 15 videoobservationer av högläsning kunde 

de dels utläsa ett resultat som visar att barn svarar bokstavligt på de slutna frågor som ställs. 

Däremot påvisades en positiv koppling mellan de öppna frågorna som också lockade barnen att 

utveckla sina svar. Detta belyser därmed olika öppna frågeställningar från pedagogen som 

uppmuntrar barnen att delge sina perspektiv vilket samtidigt ger förutsättningar att inta andras 

perspektiv, eftersom denna typ av frågor kan innebära ett gemensamt samtalande i olika sociala 

processer. Detta är även något som Collins (2016) studie åsyftade genom undersökandet av 

effekten av slutna och öppna frågor under bokläsning med barn i åldrarna fyra till fem år. För 

att göra detta inkluderades barn där totalt 70 föräldrar i Nashville gett sitt samtycke till att låta 

deras barn delta i studien. Barnen blev efter en lässtund utmanade med både slutna och öppna 

frågeställningar. Det visade sig att båda frågeställningarna bidrog till diskussioner men de 

öppna frågeställningarna bidrog även till nya tankar och vidare frågeställningar. De poängterar 

därmed att lärare inte bör vänta med att engagera unga barn i diskussioner som erbjuder 

ytterligare perspektiv via exempelvis öppna frågeställningar. Betydelsen av olika 
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frågeställningar påvisar även Hindman, Wasik och Erhart (2012) som i sin studie hade som 

syfte att undersöka hur lärare använder sig av kontextualiserade samtal, det vill säga samtal 

med fokus på det konkreta, och dekontextualiserade samtal, samtal som utmanar det abstrakta 

tänkandet, med barnen under bokläsning. Empirin samlades in genom videoobservation av 

tillfällen för högläsning där totalt tio lärare ingick. Sammanlagt 153 barn vars föräldrar gett sitt 

medgivande deltog i studien, fördelade på 15 grupper på en förskola i Philadelphia. Även de 

efterföljande aktiviteterna videoobserverades för att på så sätt få syn på de samtal som dessa 

eventuellt bidrog med. Det visade sig att lärare använder de båda olika strategierna för samtal 

under läsningen men det sker ingen vidare uppföljning för att uppnå ett utvecklingsarbete i ett 

senare skede vilket även tidigare forskning har belyst (Gjems, 2011). Vi ser här att det blir 

viktigt med olika frågeställningar under bokläsning som på så sätt kan ge barnen 

förutsättningar att i olika sociala konstruktioner delge men även ta del av andras perspektiv. 

Detta kan i ett vidare skede skapa förutsättningar till skapande samt omskapande av kunskap 

där olika sanningar konstrueras beroende på kontexten. Det verkar inte alltid ske någon 

uppföljning som skulle kunna ge vidare förutsättningar till ytterligare utbyte av olika 

perspektiv.     

 

Kindle (2011) har i sin studie gjort en jämförelse mellan fyra lärare som alla läser samma bok 

för barnen i sina respektive barngrupper. Studien som är utförd i Kansas pågick under ett år 

och involverade totalt 143 barn i åldrarna tre till fem år. Olika tillfällen för bokläsning 

observerades och dokumenterades med videoinspelning för att fånga upp olika interaktioner 

som annars gått förlorade. Antal och typ av frågor som de fyra lärarna ställde till barnen under 

läsningen av texten visade sig skilja sig åt betydligt. Mängden samtal som startades av barnen 

varierade också kraftigt i de olika grupperna, likaså lärarnas tillhandahållande av olika 

språkmodeller. Denna åtskillnad i sättet att läsa är något som även Mascareño, Deunk, Snow 

och Bosker (2017) påvisar. Deras studie är gjord i Chile och innefattar videoobservationer av 

totalt 24 högläsningstillfällen från 18 olika förskolor där de barn som ingick i studien var 

mellan fem och sex år. Resultatet visar att antingen ställer läraren frågor under själva läsningen 

eller så läser läraren utan avbrott men ställer frågor före och efter läsningen. Denna åtskillnad 

beror på intentionen med läsningen, det vill säga om syftet är att fokusera på förståelsen av 

innehållet i boken där de öppna frågorna utmanar barnen till diskussion, till skillnad från om 

syftet fokuserar den fonologiska medvetenheten då de slutna frågorna används. Vi kopplar 

detta till att eftersom vi alla är olika individer skapas också olika sanningar i de olika sociala 

konstruktioner som vi kommer att ingå i. Här blir det tydligt att pedagoger i förskolan också 
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kommer att skapa olika förutsättningar för möjligheter att tillsammans med barnen inta ett 

källkritiskt förhållningssätt.   

2.4 Sammanfattning forskningsläge 

Forskning belyser en tydlig utgångspunkt i barns intresse där det blir lärarens roll att som en 

medforskare fungera som en stödstruktur genom att respektera och uppmuntra barnens val av 

litteratur snarare än att tillrättavisa och kritisera dem (Chaparro-Moreno, Reali & Maldonado-

Carreño, 2017; Hindman, Connor, Jewkes & Morrison, 2008; McCloskey, 2012; Norlin, 2013 

& Schmidt, 2013). En fysiskt närvarande och engagerad vuxen kan i interaktion med barnen 

bidra till ett källkritiskt förhållningssätt som vågar utmana och ifrågasätta det eventuellt 

förgivettagna (Fredriksson Sjöberg, 2014; Gjems, 2011; Helmly, 2010; Jönsson, 2007 & Robb, 

2010). Lärare antar inte alltid denna möjlighet eftersom de inte alltid uppmuntrar till 

återkoppling och uppföljning (Gjems, 2011 & Hindman, Wasik & Erhart, 2012). De frågor 

som ställs får betydelse för barns möjligheter att utmanas i ett källkritiskt förhållningssätt 

(Collins, 2016; Hindman, Wasik & Erhart, 2012 & Zucker, Justice, Piasta & Kaderavek, 2010). 

Men olika lärare ger olika förutsättningar för detta eftersom frågorna anpassas efter vad som 

ska fokuseras (Kindle, 2011 & Mascareño, Deunk, Snow & Bosker, 2017).  

3. Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Socialkonstruktionism 

Eftersom syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring ett 

källkritiskt förhållningssätt med fokus på bokläsning i förskolan, blir socialkonstruktionism en 

lämplig teoretisk utgångspunkt eftersom det inte finns någon definitiv sanning inom detta 

perspektiv, allt blir relativt beroende på den tillfälliga sociala konstruktionen och de individer 

som kommer att ingå däri. Burr (2015) förklarar det socialkonstruktionistiska perspektivet som 

att världen vilar på en antydan om att allt är relativt beroende på kontexten samt att ingenting 

på så vis kan tas för givet. Människan konstruerar sin kunskap tillsammans med andra i de 

olika konstruktionerna som hon ständigt ingår i och i dessa olika interaktioner skapas och 

omskapas kunskapen eftersom människan här ges möjlighet att delge men även inta andras 

perspektiv. För vår studie innebär detta perspektiv att vi får en möjlighet att ta del av flertalet 
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olika tillfälliga sanningar som kommer att skapas i de olika sociala konstruktionerna som 

pedagogerna, men även vi, kommer att ingå i.  

 

Vidare beskriver Burr (2015) hur världen som vi lever i är historisk och kulturell och att det 

inte finns någon definitiv sanning utan snarare olika konstruktioner av världen som speglas av 

människans olika tolkningar och som också ständigt förändras beroende på olika tillfälliga 

sociala processer samt de människor som ingår däri. Eftersom kunskap skapas och omskapas i 

olika sociala processer får det verbala språket en stor betydelse eftersom språket konstruerar 

olika diskurser som diverse sätt att tala om samt förstå världen (Burr, 2015). Detta blir relevant 

för vår studie eftersom det är pedagogernas resonemang kring ämnet som vi vill undersöka. 

Genom det verbala språket kan pedagogerna delge varandra, men även oss, sina olika 

perspektiv av ett källkritiskt förhållningssätt i förskolan, men samtidigt inta andras perspektiv i 

de olika sociala processer som de kommer att ingå i. På detta vis får vi en möjlighet att 

undersöka detta resonemang och därmed synliggöra de eventuella tolkningsrepertoarer som 

kommer att framträda.   

3.2 Diskursanalys 

Boréus (2015) beskriver diskurser som olika språkliga praktiker och regelbundenheter i hur vi 

talar om och förstår världen. Begreppet diskurs brukar användas som ett sätt att tala om något 

bestämt tema. Genom en diskursanalys analyseras hur man talar om detta tema, i form av att 

identifiera typiska återkommande begrepp som beskriver det som sägs, samt funderingar kring 

olika uttalanden och vilka konsekvenser dessa kan innebär för mottagaren. Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) förklarar att inom socialkonstruktionism används olika diskursanalytiska 

metoder för att tala om och förstå världen. Dessa diskursanalytiska metoder kan delas in i tre 

kategorier; diskursteori, kritisk diskursanalys samt diskurspsykologi. Eftersom syftet med vår 

studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring ett källkritiskt förhållningssätt 

med fokus på bokläsning i förskolan blir diskurspsykologi relevant. Diskurspsykologi innebär 

för vår studie att den enskilda individen genom sitt verbala språk får en möjlighet att delge sitt 

eget men även inta andras perspektiv samt påverka den rådande diskursen och därmed bidra till 

olika tolkningsrepertoarer, men dessa diskursiva konstruktioner blir inte de enda sanna bilderna 

av verkligheten utan endast olika versioner av den (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Med 

utgångspunkt i fokusgruppssamtal som är vårt metodval, och som kommer att presenteras 

vidare under 4.1 Fokusgruppssamtal, får den enskilda individen möjlighet att i den sociala 
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konstruktionen som denne ingår i, med hjälp av sitt språk, konstruera den sanning som blir 

aktuell i den kontexten och därmed bidra till olika tolkningsrepertoarer. Genom att vi kommer 

att analysera olika retoriska argument som framträder i resonemangen kan också olika 

tolkningsrepertoarer synliggöras.  

3.2.1 Retorik 

Boréus (2015) förklarar retorik som ett sätt att argumentera för sitt ställningstagande genom att 

exempelvis försöka övertyga. Studier som utforskar retorik utgår från tre aspekter. Lindqvist 

Grinde (2008) förklarar att genom Logos tolkas det förnuftsmässiga innehållet och hur det 

hänger samman, det vill säga talaren använder sig av ett argument för att kunna bevisa sin sak. 

Ethos innebär hur talaren genom ett argument framställer sig själv för att försöka påverka 

andra. Pathos syftar till hur talaren genom ett argument försöker övertyga genom att vädja till 

mottagarens känslor, vilket kan ske genom olika tonfall. Holmberg (2010) förklarar begreppet 

retorik inom diskurspsykologin hur människor kommer fram till sin förståelse genom 

interaktion, det kan alltså inte enbart ses som argumentation eller en form av övertygande 

kommunikation. Detta innebär således en förståelse för det outsagda eftersom berättelser består 

av flertalet konkurrerande uttalanden. Holmberg (2010) förklarar vidare att när det gäller att 

försöka komma åt det retoriska i olika uttalanden kan man med fördel ställa sig frågan “Vad 

står på spel?” och hänvisar till Potter (1996). Genom denna frågeställning ges en möjlighet att 

komma åt själva kärnan i argumenten, det vill säga det som sägs vilket leder till vidare 

analytiska möjligheter. Detta blir aktuellt för vår studie eftersom vi ämnar undersöka vad som 

sägs och hur det sägs, men även det outsagda, det vill säga vilka retoriska strategier 

pedagogerna använder sig av i sina uttalanden för att på så sätt kunna synliggöra de 

tolkningsrepertoarer som framträder. 

3.2.2 Tolkningsrepertoar 

Boréus (2015) hänvisar till Wetherell och Potter (1992) som förklarar tolkningsrepertoarer som 

olika sätt att belysa hur språket används, vilka mönster som kan uppkomma beroende på hur 

man talar om ett specifikt ämne. Ett mänskligt språk är aldrig konsekvent eftersom det grundar 

sig i olika variationer beroende på de sammanhang det används i. Därför kan en person bidra 

till flertalet olika tolkningsrepertoarer beroende på vilken social konstruktion som denne för 

tillfället ingår i. Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar hur begreppet 

tolkningsrepertoar kan användas istället för begreppet diskurs, som även det som vi tidigare 
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nämnt med hänvisning till Boréus (2015) under 3.2 Diskursanalys belyses som olika språkliga 

praktiker och regelbundenheter i hur vi talar om och förstår världen. I vår studie har vi valt att 

använda oss av begreppet tolkningsrepertoar eftersom detta kan ge oss en möjlighet att urskilja 

de typiskt återkommande begrepp som används av pedagogerna i deras resonemang. Eftersom 

språket varierar beroende på de sammanhang som det används i kan också flera 

tolkningsrepertoarer framträda för oss.  

4. Metod 

Här presenteras det val av metod vi utgått från i vår studie. Eftersom syftet med vår studie var 

att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring ett källkritiskt förhållningssätt med 

fokus på bokläsning i förskolan valde vi att göra en kvalitativ undersökning eftersom denna 

metod är mer inriktad på ord och samtal till skillnad från kvantitativa studier som fokuserar på 

siffror (Bryman, 2011). Denna metod erbjöd oss en möjlighet att fokusera på det som uttalades 

verbalt (Backman, 2008), vilket överensstämmer med vårt val av en socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt eftersom individer genom språket får möjlighet att skapa en tillfällig verklighet i 

den sociala konstruktionen som denne ingår i där allt blir relativt och inget kan tas för givet 

(Burr, 2015 & Winther Jörgensen & Phillips, 2000). På detta sätt använde vi oss av en induktiv 

metod, vilket Kullberg (2014) beskriver som ett upptäckandets väg. Detta innebär en 

utgångspunkt i den empiri som produceras för att vid ett senare tillfälle analyseras och därmed 

bidra med de slutsatser som i vår studie blev vårt resultat (Boréus, 2015 & Kullberg, 2014).  

4.1 Fokusgruppssamtal 

Den forskning vi valt att presentera har övervägande utgått från olika observationsstudier, men 

även en del intervjuer har skett, både på individ- och gruppnivå. Vi har i denna presentation 

ingen studie som utgår från en metod där pedagoger mer fritt får möjlighet att resonera kring 

ett specifikt ämne för att på så sätt synliggöra hur de förstår, samtalar om och därmed 

konstruerar olika sanningar om det utvalda ämnet. Därför har vi i vår studie valt att använda 

oss av fokusgruppssamtal som metod för att kunna producera vår data. Denna metod erbjöd en 

grupp människor med liknande erfarenhet att samtala och diskutera kring ett ämne i samspråk 

med varandra där det handlade om att skapa ett klimat som erbjöd en öppenhet där olika åsikter 

respekterades (Krueger & Casey, 2009). Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv finns det 

inte någon definitiv sanning om världen utan dessa förändras ständigt beroende på de olika 
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tillfälliga sociala processer och de människor som ingår däri (Burr, 2015 & Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Med utgångspunkt i vårt syfte blev fokusgruppssamtal ett bra redskap 

eftersom det verbala språket i samtalet kunde synliggöra de olika tillfälliga sanningarna i de 

sociala konstruktionerna. Genom att sanningarna synliggjordes kunde vi också besvara vår 

forskningsfråga som fokuserade de tolkningsrepertoarer som framträdde i pedagogernas 

resonemang. Bryman (2011) förklarar fokusgrupp som ett bra redskap för att göra det möjligt 

att synliggöra flera perspektiv i ett specifikt ämne. Även Dahlin-Ivanoff (2015) lyfter fram 

fokusgruppssamtal som ett framgångsrikt redskap där deltagarna bidrar genom att dela med sig 

av sina erfarenheter. Syftet med våra fokusgruppssamtal var att stimulera diskussionen bland 

deltagarna vilket gjorde att vi utgick från det som Dahlin-Ivanoff (2015) benämner som 

nyckeldiskussionsfrågor. Denna typ av frågor erbjöd en möjlighet till en fördjupad diskussion 

med minsta möjliga inblandning av oss. De öppna nyckeldiskussionsfrågor som vi utgick från 

under fokusgruppssamtalen var följande: 

- Kan ni berätta lite om ett källkritiskt förhållningssätt på förskolan? 

- Skulle ni kunna berätta lite om bokläsning som ett sätt att jobba med ett källkritiskt 

förhållningssätt? 

4.2 Urval 

Eftersom fokusgruppssamtal grundar sig på att respondenterna delar vissa erfarenheter 

(Krueger & Casey, 2009) så valdes respondenterna ut genom ett målstyrt urval (Bryman, 2011) 

på så sätt att de alla är verksamma pedagoger i förskolan. Genom detta icke-slumpmässiga 

urval kunde vi på ett strategiskt vis välja ut relevanta respondenter. Trots att det var ett målstyrt 

urval var det dock inte ett bekvämlighetsurval eftersom vi valde ut de aktuella respondenterna 

med vårt syfte i åtanke (Bryman, 2011). Med hänsyn tagen till att fokusgruppssamtal grundar 

sig på att respondenterna delar erfarenheter valde vi att inte göra någon åtskillnad på 

respondenterna, som exempelvis utbildningsgrad eller anställningstid. Detta eftersom vi inte 

anser att det får någon betydelse för vårt syfte eftersom det vi ämnade undersöka var hur 

pedagoger i förskolan resonerar kring ett källkritiskt förhållningssätt med fokus på bokläsning i 

förskolan. Med pedagoger menar vi i detta avseende de som är verksamma i förskolan och 

innehar någon form av pedagogisk utbildning. 

I studien deltog sammanlagt 14 kvinnliga respondenter som representerade totalt sex olika 

förskolor och som alla var verksamma pedagoger i förskolan.  
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4.3 Dataproduktion 

För att producera den data som blev underlag för våra analyser valde vi att dokumentera med 

hjälp av ljudupptagning. Denna metod erbjuder en möjlighet att studera språket i de dialoger 

som uppstår i en tillfällig social konstruktion (Bjørndal, 2005). Dokumentationen kunde höras 

om och om igen med olika fokus för att på bästa sätt finna alla väsentliga detaljer som blev 

betydelsefulla för den transkription som blev underlag för våra analyser. Vi valde att använda 

oss av var sin privat surfplatta. Dessa medel för dokumentation var de vi hade att tillgå där vi 

även kunde garantera en säkerhet gällande en korrekt hantering av vår data vilket innebar att 

det var enbart vi som hade tillgång till den samt att dessa inte var uppkopplade till något IT-

moln. Anledning till att vi valde att använda oss av var sin surfplatta var för att garantera 

dokumentationen om någon av dessa mot förmodan skulle vara ur funktion. Detta sätt att 

dokumentera stämde också överens med vår metodologiska utgångspunkt eftersom det var det 

verbala språket i pedagogernas resonemang som blev av betydelse för kommande analyser.  

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi började med att skicka e-post till totalt 17 förskolechefer i södra Sverige för att presentera 

vår studie samt be om deras deltagande. I dessa e-postmeddelanden bifogades ett 

informationsbrev (bilaga) som tydligt presenterade vår studie och vad det skulle innebära om 

de valde att delta samt de etiska aspekterna vi tagit hänsyn till. Av dessa 17 e-postmeddelanden 

fick vi återkoppling från totalt sju stycken varav fyra svarade att de var villiga att delta i vår 

studie. En av dessa kunde dessvärre enbart avvara två pedagoger vid samma tillfälle, vilket 

tyvärr var för få för de fokusgruppssamtal som var vår metod. Detta innebar att vi fick tacka 

nej till deras medverkan. De tre återstående förskolor som gav sitt medgivande till deltagande 

föreslog tid och plats för det fokusgruppssamtal som skulle äga rum, och vi anpassade oss efter 

detta. Fokusgruppssamtalen ägde rum cirka två veckor efter den första kontakten. Samtliga 

samtal skedde på respektive förskola i ett samtalsrum, vilket var en för respondenterna bekant 

miljö. Innan varje fokusgruppssamtal hälsade vi alla välkomna, presenterade oss själva samt 

delgav respondenterna det informationsbrev som vi tidigare sänt med e-post till respektive 

förskolechef för att på så sätt försäkra oss om att samtliga respondenter tagit del av det. Vid det 

första fokusgruppssamtalet deltog fyra stycken pedagoger från samma förskola samt vi två som 

forskare. Vid det andra fokusgruppssamtalet deltog sex stycken pedagoger som representerade 

sammanlagt fyra olika förskolor inom samma verksamhetsområde samt vi två som forskare. 
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Vid det tredje fokusgruppssamtalet deltog fyra pedagoger från samma förskola samt vi två som 

forskare. 

4.5 Transkribering 

Bjørndal (2005) förklarar transkribering som ett sätt att överföra en inspelning till skrift och 

hur denna överföring kan göra att vissa aspekter framträder på ett tydligare sätt. Detta skapar 

utrymme för en upptäckt av sådant som man annars eventuellt gått miste om. Av totalt 48.05 

minuter inspelat material via ljudupptagning valde vi att enbart transkribera de sekvenser som 

blev aktuella för vår studie. Det material som vi valde att inte transkribera var sådant som inte 

berörde vårt problemområde som fokuserar ett källkritiskt förhållningssätt i förskolan. Genom 

vår totala transkribering fick vi möjlighet att få en överblick samt sortera och ringa in olika 

begrepp och mönster som återkom i pedagogernas resonemang. Bjørndal (2005) belyser att 

transkribering kan vara ett tidskrävande arbete varav vi valt att enbart transkribera de sekvenser 

som blev aktuella för vår studie. Detta på grund av den begränsade tid vi hade att tillgå för 

denna studie.  

 

Bryman (2011) förklarar transkribering av intervjusamtal som ett viktigt arbete gällande att 

försöka återge samtalet så exakt som möjligt men samtidigt kan det finnas ett behov av att 

redigera texten för att öka läsbarheten. Även olika förklaringar till vad som kan tänkas ske i 

samtalet blir viktigt att skriva fram för att på så sätt göra det möjligt för läsaren att skapa sig en 

så rättvis bild som möjligt av hur samtalet verkligen låtit. I de utdrag vi gjorde valde vi att 

förtydliga läsbarheten genom att använda oss av ett korrekt skriftspråk till skillnad från att 

skriva fram uttalanden så som de låter i talspråk. Exempelvis valde vi att skriva är  istället för e 

som det låter när man talar. När (...) används är det för att tydliggöra en paus, det vill säga ett 

uppehåll i resonemanget. När [...] används har en del av texten utelämnats eftersom den delen 

inte blev relevant för vår studie.  

4.6 Etiska ställningstagande 

I vår forskningsstudie utgick vi från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer med 

dess fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Via en presentation till de tillfrågade pedagogerna informerades de om den 

aktuella studien och dess syfte, samt vad som förväntades av dem vid en eventuell medverkan. 

Även att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan om så önskades var något 
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som informerades om och som samtyckeskravet också innebar. Konfidentialitetskravet tog vi 

hänsyn till på så vis att materialet förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde få 

tillgång till det. De dokumentationsmedel vi valde att använda oss av var inte uppkopplade till 

något IT-moln, vilket gjorde att materialet inte riskerade att spridas till obehöriga. Eftersom vi 

valde att dokumentera med hjälp av ljudupptagning då det enbart var det verbala språket som 

låg till grund för vår studie fanns inga bilder eller filmer som skulle kunna identifiera 

respondenter och de förskolor som de var verksamma på. Vid olika transkriberingar valde vi att 

fingera namnen för att anonymisera respondenterna ytterligare. Materialet användes enbart för 

denna studies ändamål vilket nyttjandekravet innebar. Eftersom samtliga respondenter var 

kvinnor valde vi att använda oss av följande fingerade kvinnonamn i vår studie: Anna, Ofelia, 

Katarina, Beata, Carina, Sara, Anne, Agneta, Isabelle, Gun, Fredrika och Petra. 

4.7 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) förklarar den kvalitativa forskningen som ostrukturerad och beroende av 

forskarens intresse vilket innebär en svårighet när det gäller replikerbarheten av studien. Vi är 

medvetna om att det är våra analyser av materialet som ligger till grund för vårt resultat, vilket 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar som en reflexivitetsproblematik. Detta 

eftersom resultatet speglar en tillfällig bild av en påstådd verklighet utifrån de sociala 

konstruktioner som var aktuella vid de specifika tillfällena och kan därför inte heller ses som 

en enda sanning. Detta bidrar med en svårighet att reproducera samma form av resultat om 

studien skulle utföras igen. Reliabiliteten samt validiteten för vår studie blev på så vis intern 

eftersom vi som forskare enstämmigt valde ut, förstod och analyserade det material vi 

producerade (Bryman, 2011). Vi är medvetna om att vi som forskare och sociala individer har 

inverkat på de sociala konstruktioner som vi har undersökt eftersom vår närvaro har fått 

betydelse för den sociala process som blev aktuell vid de olika fokusgruppssamtalen. Med 

hänsyn tagen till problematiken gällande replikerbarheten och för att öka pålitligheten för vår 

studie har vi så detaljerat som möjligt redogjort för en fullständig beskrivning av alla moment 

och de val som gjorts. Eftersom vi har informerat de respondenterna som var en del av den 

sociala konstruktion som studerades om att de kan ta del av studien och dess resultat efter 

färdigställande bidrar detta med en ökad trovärdighet (Bryman, 2011).   
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4.8 Analysprocess 

De transkriptioner som blev underlag för våra analyser var de som ringade in olika begrepp och 

mönster som återkom i pedagogernas resonemang, precis som en diskursanalys innebär 

(Boréus, 2015). Detta kom vi fram till genom att flertalet gånger gemensamt läsa igenom vårt 

transkriberade material som vi också tillsammans transkriberat i ett gemensamt dokument i 

nära anslutning till respektive fokusgruppssamtal. I denna genomgång av materialet hade vi 

vårt syfte och vår forskningsfråga i åtanke för att kunna finna relevanta tematiseringar för det 

empiriska materialet. Med en utgångspunkt i vad som sägs och hur pedagogerna resonerade, 

det vill säga vilka retoriska strategier pedagogerna använde sig av i sina resonemang, har vi 

utifrån begreppet retorik kunnat analysera vårt empiriska material med hjälp av Logos, Ethos 

och Pathos. Vi har även ställt oss frågan om vad som kan tänkas “stå på spel” i några av de 

olika resonemangen för att på så sätt synliggöra det eventuellt outsagda och därmed få 

ytterligare en möjlighet att komma åt själva kärnan i argumenten (Holmberg, 2010). Detta har 

gjort det möjligt för oss att kunna synliggöra de tolkningsrepertoarer som då framträdde.   

5. Analys och resultat 

Syftet med vår studie var att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring ett 

källkritiskt förhållningssätt med fokus på bokläsning i förskolan och den forskningsfråga vi 

utgått från fokuserar vilka tolkningsrepertoarer som framträder i pedagogernas resonemang. I 

detta avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat vilket utmynnar i följande teman: “Barnen i 

förskolan är för små”, “Avsaknad av redskap” och “Vari ligger ansvaret?”. 

Under varje tema väljer vi att presentera ett antal utdrag från vår empiri med direkt 

efterföljande analys av det utdraget.  

5.1 Barnen i förskolan är för små 

Under denna tematisering följer fyra stycken utdrag från vår empiri med en direkt efterföljande 

analys. Utdragen är exempel på pedagogers resonemang kring ett källkritiskt förhållningssätt i 

förskolan och dessa utdrag belyser en svårighet att arbeta med detta i förskolan eftersom 

barnen anses vara för små.  
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Utdrag 1: 

Anna: Fast jag tycker nog det är ganska svårt att jobba med de yngsta barnen, de yngre 

barnen 

Ofelia: Mmmm  

Anna: Det kanske kommer senare för det är skitsvårt  

Ofelia: Mmmm 

[...]  

Katarina: När är det tillåtet att berätta (...) för barn ska inte behöva ha allting på riktig. Dom 

är ju fortfarande barn och det är ju mycket fantasi fortfarande. 

 

Analys 1:  

När Anna genom ett ethosargument uttalar sig om att hon nog tycker att det är ganska svårt att 

arbeta med de yngsta barnen framställer hon sig själv som osäker på så sätt att hon inte har en 

tydlighet i hur det är att jobba med de yngre barnen. När Ofelia bekräftar detta uttalande med 

ett Mmmm framstår en tydlig skiftning i den retorik Anna använder från att ha varit osäker till 

ett mer säkert logosargument när hon vidare uttrycker sig med det är skitsvårt.  

 

När Katarina senare säger när är det tillåtet att berätta påvisas en osäkerhet gällande när det är 

lämpligt att börja utmana barn i ett kritiskt förhållningssätt. Detta styrks ytterligare i påståendet 

som följer eftersom det framkommer en åsikt om att barn inte ska behöva ha allting på riktigt 

då de fortfarande är barn med mycket fantasi. Detta uttalande bekräftar även det som Anna 

säger i det första uttalandet genom en retorik som speglar en problematik i att utmana de yngre 

barnen i ett källkritiskt förhållningssätt. På detta vis syns ett samtycke, en konstruerad sanning, 

om de yngre barnen som inte bör utmanas utan istället bör skyddas från den “riktiga” världen 

ett tag till iallafall, tills det kommer senare för det är skitsvårt. 

 

Utdrag 2:  

Beata: Men så tänker jag att det kommer nog mer ju äldre barnen blir. Alltså våra barn är 

fortfarande så små  

Medhåll: Mmmm  

Beata: Fast, fast det som egentligen är skrämmande är att vi inte tänker så mycket på det 

Medhåll: Mmmm [...] 
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Analys 2:  

När Beata genom ett ethosargument uttrycker sig med att det kommer nog mer ju äldre barnen 

blir visar detta på en osäkerhet i frågan eftersom hon använder sig av nog. Hon grundar detta i 

efterföljande logosargument där hon söker finna ett sakskäl till sitt uttalande eftersom våra 

barn är fortfarande så små. Detta visar en tydlighet om att barnen på förskolan fortfarande är 

för små för att utmanas i ett källkritiskt förhållningssätt. Eftersom hon får medhåll i sitt 

uttalande stärker detta hennes argumentation genom att hon försöker övertyga de andra med en 

retorisk strategi i form av ett pathosargument som spelar på mottagarnas känslor i form av att 

det är skrämmande. Detta skifte av strategi påvisar att hon inte längre tänker enbart till sig själv 

utan det blir även de andras ansvar eftersom hon belyser vi inte tänker så mycket på det. 

Eftersom Beatas kollegor enbart håller med henne i de argument hon använder sig av påvisar 

detta å ena sidan att de är överens med henne i hennes uttalanden. Å andra sidan påvisar det en 

osäkerhet bland kollegorna eftersom ingen annan uttalar sig i form av ett motargument. Vi kan 

i detta läge ställa oss frågan om vad som kan tänkas “stå på spel” och kopplar det till att det 

uppstår en osäkerhet bland de övriga eftersom de, inklusive Beata, förmodligen enligt Beata 

inte tänker så mycket på det. Denna osäkerhet grundar sig i de samtliga retoriska strategier, det 

vill säga ethos, logos och pathos. Beata använder sig av dessa i sina uttalanden och det som då 

står på spel blir deras egen profession, eller snarare en brist på denna eftersom de inte tycks 

tänka på att ett källkritiskt förhållningssätt skulle kunna arbetas med redan i förskolan.   

 

Utdrag 3: 

Carina: DÄR är det jätteviktigt (i högstadiet) med deras (...) jag har svårt att hitta beröringen 

HÄR (i förskolan) med källkritik. De (barnen) läser ju inte själva då, jag tänker mest på 

internet det är ju där spelen och apparna och sånt eller när de kommer in på någonting där 

man kanske får (...) eller faktaböcker och så eller nån annan text ju men det är ju vi som läser 

det för dom så det är ju vi som får vara källkritiska, det är svårt för (...)  

Medhåll: Mm, jaja.  

 

Analys 3:  

Carina påvisar en säkerhet genom ett starkt logosargument där hon försöker övertyga de övriga 

om att det blir viktigt med källkritik men hur detta kommer långt senare uppe i skolåldern 

eftersom hon hävdar att DÄR är det jätteviktigt (i högstadiet). Hon fortsätter genom ett 

ethosargument som belyser hur hon som individ har en svårighet att finna samma betydelse av 

källkritik i förskolan eftersom barnen i förskolan inte läser själva än. Genom hennes fortsatta 
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resonemang sker en skiftning i hennes retoriska argument eftersom hon nu använder sig av vi 

istället för jag när hon påpekar att det är ju vi som läser det för dom så det är ju vi som får vara 

källkritiska. Detta påvisar att det blir pedagogernas roll att vara källkritiska, alltså inget som 

barnen kan eftersom de ännu inte läser.  Eftersom det inte uppstår något motargument från 

kollegor påvisar detta att Carina lyckats övertyga genom sitt starka inledande logosargument. 

 

Utdrag 4:  

Sara: Eller vi själv ändrar det (texten i boken under tiden man läser) 

Carina: Ja när vi läser. Men är det att vara källkritisk?  

Sara: Nä, jag tycker inte det är det men det vet jag inte men jag är ändå kritisk att jag 

använder andra ord för att jag tycker inte, likadant Bockarna Bruse för de säger hemska saker 

där (...) 

Medhåll: Mmmm 

Sara: Sen om man ska läsa det så, jag vill inte säga att dom stack ut ögonen på dig och jag 

skulle och såna ord (...) då ändrar jag där lite (...) jag kan stånga dig  

Beata: Men det är ju en källa som jag är kritisk mot och som jag förändrar för att den ska bli 

bättre för barnens öron så att på det sättet kan man ju (...) 

Sara: Det är hur man känner själv. Man vill inte vara så elak så man sticker ut ögonen 

(skrattar) då ändrar jag lite grann 

Beata: Eller att de inte ska behöva höra det i den här åldern 

Sara: Näää  

Beata: Det kommer så mycket sånt så tidigt  

Anne: Så man skyddar dom lite 

Beata: Ja precis, man skyddar dom lite. 

 

Analys 4:  

Sara börjar lite försiktigt i sitt resonemang när hon genom att använda sig av vi istället för jag 

hänvisar till hela gruppen för att på så vis öppna upp till diskussion genom att känna av var de 

andra står i frågan. När Carina bekräftar Sara i hennes uttalande sker en skiftning i Saras 

strategi eftersom hon fortsätter med ett ethosargument där hon framställer sig själv genom att 

hon nu fortsättningsvis använder sig av jag istället för vi i sina uttalanden. Däremot öppnar hon 

upp för hur man kan göra men fortsätter att belysa hur hon själv gör.  
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Beata bekräftar det Sara resonerar kring och använder sig av ett logosargument för att förklara 

varför hon resonerar som hon gör eftersom den ska bli bättre för barnens öron. Sara svarar 

med ett pathosargument som bekräftar Beatas logosargument när Sara vädjar till kollegors 

känslor eftersom det är hur man känner själv. Man vill inte vara så elak. Här påvisas ett 

resonemang som belyser det lilla barnet som utsatt och ömtåligt. Detta belyses ytterligare 

genom att Anne nu träder in i resonemanget med sitt uttalande så man skyddar dom lite. Anne 

har under hela resonemanget intagit de andras perspektiv på källkritik i förskolan för att skapa 

sig en egen sanning som blir tydlig i den tillfälliga sociala process som hon nu ingår i, som hon 

också avslutningsvis delger de andra. Carina däremot delgav inledningsvis sitt perspektiv och 

öppnade upp för en fråga. Detta för att kunna få de andras åsikter och perspektiv till sig för att 

på så sätt kunna skapa sin egen sanning utifrån den kontext hon befann sig i för tillfället. Detta 

resulterade i att hon intog en avvaktande roll under det fortsatta resonemanget.   

5.1.1 Sammanfattning 

Vi finner under ovanstående utdrag samt analyser en gemensam koppling som påvisar en 

tolkningsrepertoar som belyser att barnen i förskolan anses vara för små för att utmanas i ett 

källkritiskt förhållningssätt eftersom de ännu inte kan läsa. En annan tolkningsrepertoar som 

framträder belyser hur pedagogerna lägger ansvaret på sig själva som de som borde vara 

källkritiska eftersom det är de som läser för barnen. Det visar sig även i ytterligare en 

tolkningsrepertoar att barnen i förskolan anses vara utsatta och ömtåliga och hur det blir 

pedagogernas roll att skydda dem från sådant som kan upplevas som hemskt och otrevligt 

genom att “försköna” texten i boken under tiden som de läser för barnen.  

5.2 Avsaknad av redskap 

Under denna tematisering följer tre stycken utdrag från vår empiri med en direkt efterföljande 

analys. Utdragen är exempel på pedagogers resonemang kring ett källkritiskt förhållningssätt 

med fokus på bokläsning i förskolan och dessa utdrag belyser en svårighet att arbeta med detta 

i förskolan eftersom pedagogerna inte anser sig veta hur de ska gå tillväga.  
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Utdrag 1: 

Katarina: När är det tillåtet att berätta (...) för barn ska inte behöva ha allting på riktig. Dom 

är ju fortfarande barn och det är ju mycket fantasi fortfarande 

Anna: Ja sen står det i läroplan och så att barn ska vara källkritiska. Vi lägger ju grunden här 

så nånstans måste vi också fundera på hur ska vi förbereda barnen egentligen på just den 

biten. Ehh, så där hade man kanske behövt något mer verktyg liksom vad är det vi ska (...) hur 

kan man jobba med barnen när de är så små kanske. Vad är viktigt här liksom? Hur förklarar 

man så dom förstår att vissa saker inte är på riktigt även om de tror att det är det? 

 

Analys 1: 

Katarina påvisar en osäkerhet när det gäller en oskriven tillåtelse att som pedagog eventuellt 

ifrågasätta det förgivettagna i de sanningar som barnen konstruerat för sig, som exempelvis att 

tomten inte finns på riktigt. Detta problematiserar dock Anna när hon uttrycker sig med stöd i 

vad som står i läroplanen eftersom det framträder en retorik i form av ett logosargument som 

belyser ett arbete efter styrdokument, alltså inget eget framlagt arbetssätt. Däremot 

framkommer en tydlighet i att det blir förskolan som social konstruktion som också bidrar med 

en möjlighet till ett kritiskt förhållningssätt eftersom det är den som lägger ju grunden här. 

Samtidigt problematiseras denna vetskap med avsaknaden av lämpliga verktyg att använda sig 

av för att veta hur detta arbeta ska kunna utföras med barnen när de är så små, samt vad som 

anses vara viktigt att prioritera i förskolan. Annas avslutande uttalande påvisar tydligt att det 

finns en ”sanning” som det blir pedagogernas roll att överföra till barnen, frågan som återstår är 

dock hur detta bör göras.    

 

Utdrag 2:  

Agneta: Nu har man ju ändå själv faktiskt börjat och titta och tänka lite, nä men det är ju 

ingenting och det är ju ingenting, alltså att man ändå nånstans har gått in den här processen 

Medhåll: Mmmm 

Agneta: Och det är ju likadant med barnen om vi då upplyser dom, att hur det kan se ut och att 

det faktiskt är mycket som inte är sant 

Medhåll: Mmmm 

Agneta: Så får dom ju också det, så börjar vi i tid så är det klart att vi också kan få dom att 

förstå att de (...) 

Isabelle: Hur ska man få dom förstå vad som ÄR sant? 

Agneta: Nä, precis ja det är det som är kruxet. 
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Analys 2: 

Agneta inleder lite trevande med ett ethosargument som påvisar en antydan till en medvetenhet 

kring ett källkritiskt förhållningssätt i förskolan eftersom man ändå nånstans har gått in den 

här processen. När hon får medhåll från övriga kollegor i sitt uttalande fortsätter hon genom ett 

konstaterande om hur de som pedagoger bör agera när det gäller att få barnen mer källkritiska i 

form av att upplysa dom. Agneta för ett resonemang kring att införa ett källkritiskt 

förhållningssätt redan i förskolan och får i sina uttalanden medhåll från samtliga kollegor. 

Genom detta resonemang bidrar Agneta till den sanning som konstrueras i den sociala process 

som de alla ingår i för tillfället genom att delge de andra sitt perspektiv.  

 

När Isabelle genom ett pathosargument ifrågasätter hur ska man få dom förstå vad som ÄR 

sant? syns en tydlig skiftning i Agnetas retorik. Från att allt säkrare ha argumenterat för att 

införa ett källkritiskt förhållningssätt i förskolan blir hon nu mer osäker i detta genom svaret 

Nä, precis ja det är det som är kruxet eftersom hon nu blir ifrågasatt om hur detta skulle kunna 

göras.  

 

Utdrag 3: 

Gun: Ja det får man ju jobba mycket med eftersom det är väldigt (...) alltså det är ju samhället 

som ser ut som det gör 

Fredrika: Precis 

Medhåll: Mmmm 

Petra: Men det är ju en viktig bit som man behöver som sagt (...)  

Medhåll: Mmmm 

Petra fortsätter: Ta del av 

Fredrika: Men det måste jag säga att jag har inte tänkt så mycket på det, så djupt på det här 

Petra: Inte jag heller 

Gun: Man tänker ju på vilket material man använder 

Medhåll: Ja ja 

Fredrika avbryter: Ja vilket man använder själv men inte på att förmedla det till barnen precis 

Medhåll: Nä  

Gun: Att dom behöver också fundera på materialet dom tittar på 

Medhåll: Mmmm. 
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Analys 3: 

Gun uttrycker ett uttalande i form av ett logosargument som påvisar att det blir mycket viktigt 

att arbeta med källkritik i förskolan när hon säger Ja det får man ju jobba mycket med eftersom 

samhället ser ut som det gör. När hon väljer att använda sig av begreppet man istället för jag 

syftar hon till allmänheten i stort, alltså inte enbart till sig själv. Detta bekräftas av flera och 

Petra hänvisar även hon till en allmän nivå när hon uttalar en viktig bit som man behöver.  

 

Fredrika som tagit del av de andras perspektiv väljer nu att delge sitt perspektiv och gör detta 

genom ethosargumentet jag har inte tänkt så mycket på det där hon ifrågasätter det 

förgivettagna i den sanning som precis konstruerats. Denna sanning innebär att man, som både 

Petra och Gun använt sig av, åsyftar ett allmänt förgivettagande om att det är viktigt med ett 

källkritiskt förhållningssätt i förskolan. Genom att Fredrika delger sitt perspektiv sker nu en 

skiftning i Petras retoriska strategi genom att även hon nu använder sig av jag där hon i sitt 

ethosargument betonar att inte jag heller tänkt så mycket på det.   

 

Gun fortsätter att tala för allmänheten när hon uttrycker Man tänker ju på vilket material man 

använder. Detta bekräftar även Fredrika genom att avbryta Gun men poängterar samtidigt en 

brist i att förmedla det till barnen där hon syftar till det material som används. Detta påvisar en 

avsaknad av en strategi som kan behövas för att kunna erbjuda barnen möjligheter till att 

förhålla sig källkritiska mot det som de ser.  

5.2.1 Sammanfattning 

Vi finner under ovanstående utdrag samt analyser en gemensam koppling som påvisar en 

tolkningsrepertoar som belyser en ”sanning” som bör förmedlas till barnen och hur detta blir 

pedagogernas uppgift. Detta problematiseras dock genom den tolkningsrepertoar som 

framträder där det påvisas en avsaknad av lämpliga strategier och redskap som pedagogerna 

kan använda sig av för att kunna erbjuda barnen ett källkritiskt förhållningssätt i förskolan.  
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5.3 Vari ligger ansvaret? 

Under denna tematisering följer tre stycken utdrag från vår empiri med en direkt efterföljande 

analys. Utdragen är exempel på pedagogers resonemang kring ett källkritiskt förhållningssätt 

med fokus på bokläsning i förskolan och dessa utdrag belyser att ett källkritiskt förhållningssätt 

är något som arbetas med senare i skolåldern.  

 

Utdrag 1:  

Anna: Vi har varit jättedåliga på läsningen nu just här 

Katarina: Det är ju också för att våra barn inte haft ett intresse för böcker, dom har ju uttryckt 

Vi hatar böcker! 

Anna: Ja, och vi har ju inte jobbat aktivt medvetet med det. Man har ju en verksamhet också 

alltså det är så mycket som ska ingå i den här verksamheten allting är viktigt och hit och dit 

och så, och så när man läser om en sak så är det ju liksom skitviktigt men kan inte jobba med 

allting samtidigt så att det är liksom (...) 

 

Analys 1:  

Anna uttrycker ett uttalande i form av en uppriktighet som belyser att de på förskolan varit 

jättedåliga på läsningen nu just här. Detta uttalande innefattar hela verksamheten eftersom 

Anna använder begreppet vi.  

 

När Katarina konkretiserar detta uttalande genom detaljer till varför läsningen varit jättedålig 

belyser det å ena sidan en bekräftelse av det Anna säger gällande att de varit jättedåliga på 

läsning nu just här. Å andra sidan påvisar Katarina genom ett logosargument till den dåliga 

läsningen ett försök att bygga sitt ethos, alltså hur hon framställer sig själv, på så sätt att 

anledningen inte ligger hos henne utan snarare i barnens avsky till böcker. 

 

När Anna vidare uttrycker sig gällande en verksamhet som ska innehålla många olika viktiga 

delar påvisar hon en form av uppgivenhet när det gäller deras förmåga att bedriva en 

verksamhet som innefattar alla viktiga aspekter för barnen och deras möjligheter till maximal 

utveckling. I detta pathosargument framträder en konkret beskrivning av en verksamhet som 

upplevs komplex och stressande eftersom flertalet viktiga saker bör ingå.  
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Utdrag 2:  

Isabelle: I och med att vi har, jobbar med mindre barn så blir det, alltså äldre barn på skola 

och så är kanske en helt annan sak 

Flera medhåll: Mmmm  

Isabelle: Man måste välja böcker då (till de mindre barnen), noga, både vad det gäller ålder 

och senaste (...)  

Flera medhåll: Mmmm 

Agneta: Jag tänker lite då också när man går till biblioteket så, så tycker jag väl ändå att man 

lite förutsätter att dom (...) å sin sida har tittat igenom vad är det för böcker vi (biblioteket) 

köper in 

Flera medhåll: Mmmm 

Agneta: och vad är det för någonting som vi (biblioteket) har utbud av 

Flera medhåll: Mmmm 

Agneta: då tycker jag väl ändå att man borde kunna vila lite tryggt i det 

Flera medhåll: Mmmm 

Agneta: men det kan man ju inte alltid göra  

Flera: Näää  

Agneta: Men man förutsätter ju ändå att dom har sina källor liksom 

Alla håller med iform av: Mmmm. 

 

Analys 2:  

Isabelle gör ett uttalande i form av en retorisk argumentation som påvisar att det är svårt att 

arbeta med en källkritisk ansats med mindre barn, däremot är det nog lättare i skolan eftersom 

det där kanske är en helt annan sak. Detta uttalande får hon bekräftat av andra genom den 

verbala yttringen Mmmm vilket innebär att hon på så sätt lyckats övertyga andra med sitt 

pathosargument. När hon vidare poängterar att man måste, vilket innefattar alla i allmänhet, 

välja böcker noga belyser detta logosargument en plikt från deras sida att bistå barnen med 

noga utvalda böcker.  

 

När Agneta vidare uttrycker en åsikt om att biblioteken bör bistå med väl utvalda böcker 

frånsäger hon sig på så vis ett ansvarstagande i detta val av bok. Genom hennes argument för 

detta kan vi ställa oss frågan “vad det är som står på spel?” och samtidigt besvara den med att 

det är hennes och verksamhetens goda anseende om att bistå barnen med noga utvalda böcker. 

Genom att det ansvaret läggs på biblioteket blir det inte hennes eller verksamhetens uppgift att 
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välja böcker noga. Detta uttalande får hon bekräftat av andra genom Mmmm. Trots detta 

påvisar hon en osäkerhet när hon påpekar men det kan man ju inte alltid göra (lita på 

biblioteket), vilket fler även här bekräftar genom Näää. Denna osäkerhet påvisar att tilliten inte 

bör läggas till bibliotekens ansvar utan snarare till den egna personen men eftersom hon får 

medhåll från de andra fortsätter hon att problematisera detta när hon ändå vill lägga ansvaret på 

biblioteket eftersom man förutsätter ju ändå att dom har sina källor liksom.  

 

Utdrag 3:  

Fredrika: Det är nog inte så vanligt, alltså jag tänker på alltså det här med källkritik, det har 

man nog inte tänkt så mycket på det här att liksom arbeta med barnen med det i förskolan 

Medhåll: Näää 

Fredrika: Jag har inte hört det innan alltså men jag förstår ju, men inte tänkt det själv riktigt så 

heller. Det är ju jätte (…) alltså man kan ju göra det och det är viktigt 

Isabelle: Men man har ju hört hur man kan jobba med det i skolan 

Petra: Ja skolorna jobbar ju mycket med det, men alltså (...) 

Fredrika: Ja skolan ja. Men jag tänker att dom är lite äldre va, det är nog så man har tänkt 

Petra: Mmmm 

Fredrika: Men det går ju faktiskt att föra in det tidigare. 

 

Analys 3:  

Fredrika uttrycker ett logosargument gällande källkritik i förskolan när hon säger att det är nog 

inte så vanligt, vilket även bottnar i att det är något som man inte tänkt på så mycket. När hon 

väljer att använda begreppet man istället för jag avsäger hon sig ett individuellt ansvar genom 

att lägga detta på flera andra. Men när hon i detta uttalande får medhåll i form av ett Näää ser 

vi en skiftning i hennes retorik i form av ett ethosargument genom att hon framställer den egna 

personen när hon belyser att jag har inte hört det innan alltså men jag förstår ju, men inte tänkt 

det själv riktigt så heller. När hon genom detta uttalande väljer att betona jag istället för man 

bygger hon sitt ethos, det vill säga hon framställer sig själv som medveten i avseendet att hon 

hört och förstått vad källkritik innebär. Dock är det ingenting hon själv medvetet gör eftersom 

hon väljer att åter gå tillbaka till att belysa att man kan göra det, alltså inte enbart hon själv.   

 

När Isabelle väljer att bidra till resonemanget gör även hon det i ett logosargument som belyser 

hur man har ju hört hur man kan jobba med det i skolan. Även hon väljer här att lägga ansvaret 

på en allmän nivå, alltså inte belysa den egna individen vilket hon också får medhåll från av 
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Petra som även hon uttalar att skolorna jobbar ju mycket med det. Detta påvisar att ett 

källkritiskt arbete är något som görs först i skolan, alltså inte i förskolan. Detta bekräftar även 

Fredrika i sitt uttalande när hon säger ja skolan ja, eftersom barnen är lite äldre va. När hon 

fortsättningsvis förklarar att det är nog så man har tänkt påvisas att det är någon annan som 

bestämmer när och hur det är lämpligt att arbeta med ett kritiskt förhållningssätt. 

 

Här blir det tydligt att argumenten som förekommer i denna sociala process belyser ett 

källkritiskt förhållningssätt först i skolan, alltså inte i förskolan där barnen anses vara för små. 

Detta problematiseras dock eftersom det argumenteras för att detta arbete går att föra in 

tidigare, alltså redan i förskolan. Problematiken hamnar i vem som bör ta ansvaret för att detta 

införlivas i förskolan. 

5.3.1 Sammanfattning 

Vi finner under ovanstående utdrag samt analyser en gemensam koppling som påvisar en 

tolkningsrepertoar som belyser att ett källkritiskt förhållningssätt är något som blir viktigt först 

senare i skolåldern. En annan tolkningsrepertoar som framträder belyser hur pedagogerna i 

förskolan förlägger ansvaret för detta källkritiska förhållningssätt genom bokläsning på någon 

annan än sig själva. Exempelvis genom att barn inte har något intresse för böcker, hur det blir 

bibliotekens uppgift att bistå med bra böcker samt en verksamhet som upplevs komplex och 

stressande eftersom flertalet viktiga saker bör ingå.  

6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring ett 

källkritiskt förhållningssätt med fokus på bokläsning i förskolan. Genom fokusgruppssamtal 

som var vår metod fick vi möjlighet att synliggöra det som kan ligga till grund för hur 

pedagogerna genom det verbala språket talar om och därmed gemensamt konstruerar en 

version av vad källkritik i förskolan kan innebära. Detta gav oss en möjlighet att besvara vår 

forskningsfråga som fokuserar vilka tolkningsrepertoarer som framträder i pedagogernas 

resonemang kring källkritiskt förhållningssätt med fokus på bokläsning i förskolan. Genom 

våra analyser av dessa fokusgruppssamtal har olika tillfälliga tolkningsrepertoarer synliggjorts.  

 

I kommande avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till 1. Inledning samt 2. 

Tidigare forskning. Vi kommer även att diskutera vårt val av metod och hur detta kan ha 
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påverkat vårt resultat. Avslutningsvis presenteras en kortfattad slutsats som innefattar studiens 

mest väsentliga bidrag.   

6.1 Resultatdiskussion 

Något av det som visat sig i vårt resultat har varit en tillfällig sanning där pedagogerna belyser 

en svårighet att anta detta källkritiska förhållningssätt med fokus på bokläsning i förskolan 

eftersom de anser att barnen i förskolan är för små för detta. Däremot visade det sig att 

pedagogerna ansåg att det var upp till dem att vara källkritiska eftersom det är de som läser för 

barnen, på grund av att barnen inte själva ännu kan läsa. Även om barnen inte läser texten i 

böckerna själva så menar vi att det ändå blir viktigt att ifrågasätta böckernas innehåll eftersom 

barnen i allra högsta grad kan läsa de bilder som finns däri. Detta är något som även forskning 

belyser eftersom det har visat sig att ordlösa böcker både uppmuntrar och utmanar till längre 

samtal som i sig kan bidra till ett utbyte av kunskap genom att olika perspektiv belyses 

(Chaparro-Moreno, Reali & Maldonado-Carreño, 2017). Med hänsyn tagen till detta samt att 

dagens barn i mycket tidig ålder kommer i kontakt med ett överflöd av information 

(Internetstiftelsen i Sverige, 2016 & Statens medieråd, 2017) via olika digitala textvärldar i 

form av diverse bilder ser vi ingen anledning att vänta med att involvera även de små barnen i 

olika källkritiska samtal oavsett om de kan läsa text eller inte. Collins (2016) poängterar också 

betydelsen av att engagera unga barn i utmanande samtal och då med hjälp av öppna 

frågeställningar under bokläsning och att detta inte är något som lärare bör vänta med. Även 

Robb (2010) poängterar betydelsen av en engagerad vuxen som i interaktion med barnen kan 

skapa förutsättningar för dialog där ett källkritiskt förhållningssätt kan möjliggöras. Ytterligare 

forskning belyser läraren som en stödperson som tillsammans med barnen blir en medforskare 

snarare än en som har svaret på allt (Gjems, 2011; Jönsson, 2007 & Schmidt, 2013). Genom 

exempelvis öppna frågeställningar som utmanar till ett reflekterande i olika sociala processer 

får barnen också möjlighet att delge, men även inta andras perspektiv som kan leda till vidare 

reflektion och utforskande vilket är en förmåga som blir väsentlig för medborgarna i dagens 

informationssamhälle (Skolverket, 2015). Även om pedagogerna anser att det blir deras uppgift 

att vara källkritiska så kan de samtidigt utmana barnen i ett källkritiskt förhållningssätt genom 

exempelvis de öppna frågeställningarna som kan leda till reflekterande samtal under 

bokläsning (Zucker, Justice, Piasta & Kaderavek, 2010) och detta är något som inte bör väntas 

med, precis som Collins (2016) belyser.  
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Något som även visat sig i vårt resultat är att barnen i förskolan inte enbart anses vara för små 

utan även bör skyddas från den “riktiga” världen och forskning belyser att barn som växer upp 

i dessa idylliska miljöer inte heller ser något behov av att ifrågasätta denna värld (Helmly, 

2010). Däremot påpekar dock Skolverket (2015) att det blir skolans roll att främja ett arbete 

med ett källkritiskt förhållningssätt vilket blir väsentligt för medborgarna i dagens 

informationssamhälle som vi tidigare diskuterat. Även Unesco (2016) hävdar att det blir 

skolans roll att stärka elevers medie- och informationskunnighet genom att kritiskt granska 

olika innehåll som de möter och Lundgren Öhman (Skolverket, 2015) anser att detta arbete bör 

införas redan i förskolan. Här ser vi en problematik när det gäller ett arbete med ett källkritiskt 

förhållningssätt i förskolan eftersom å ena sidan visar vårt resultat hur pedagoger för ett 

resonemang där barnen konstrueras som små, sköra och ömtåliga och som bör skyddas från 

den “riktiga” världen. Å andra sidan visar skolverket hur ett arbete med källkritik bör införas 

redan i förskolan för att ge barnen en möjlighet att ifrågasätta olika sanningar som de kommer i 

kontakt med för att på så sätt rustas för de olika budskap och information som de kommer att 

omges av. Därför blir det pedagogernas roll att bistå barnen med exempelvis böcker som berör 

verkligheten och de skillnader som kan finnas för att på så sätt erbjuda barnen en möjlighet att 

inta samt delge olika perspektiv. Däremot läggs en tyngdpunkt i betydelsen av att utgå från 

barnens intresse för att det ska bli meningsfullt för dem (Hindman, Connor, Jewkes & 

Morrison, 2008). Detta skulle kunna innebära olika “farliga” teman från olika böckers innehåll 

om det är detta som verkar betydelsefullt för barnen (Norlin, 2013). Återigen ser vi en 

problematik när det gäller ett arbete med ett källkritiskt förhållningssätt i förskolan eftersom å 

ena sidan resonerar pedagoger om det ömtåliga barnet som bör skyddas från den “riktiga” 

världen. Å andra sidan bör hänsyn tas till barnens intressen som eventuellt kan vara “farliga” 

teman i olika böcker. Även om dessa teman kan upplevas olämpliga från pedagogernas sida så 

blir de meningsfulla för barnen. Det blir därför pedagogernas roll att tillsammans med barnen 

utforska temat i böckerna snarare än att försöka skydda barnen genom att försköna bokens 

innehåll, samt inte ifrågasätta barnens val utan snarare uppmuntra och fungera som ett stöd 

(McCloskey, 2012 & Schmidt, 2013).  

 

Vårt resultat har även synliggjort hur pedagogerna problematiserar att ett källkritiskt 

förhållningssätt faktiskt går att införa redan i förskolan, däremot anser de sig inte veta hur detta 

arbete ska kunna utföras. Dels grundar det sig i en avsaknad av tydliga direktiv på ett 

framgångsrikt arbetssätt samt en avsaknad av tydliga redskap att använda sig av i detta arbete. 

Samtidigt problematiseras en vetskap om att det är “vi” i förskolan som kan bli grundläggande 
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för introduktionen av ett sådant arbete eftersom det uttalas att grunden läggs i förskolan. Denna 

problematik är något som även forskning belyser eftersom olika lärare ger olika förutsättningar 

för att öppna upp för samtal under bokläsning genom olika antal samt olika typer av 

frågeställningar (Kindle, 2011 & Mascareño, Deunk, Snow & Bosker, 2017). Här blir läraren 

en stödperson som tillsammans med barnen kan skapa ett kollegialt samlärande som ger 

möjligheter till flertalet olika perspektiv (Chaparro-Moreno, Reali & Maldonado-Carreño, 

2017; Fredriksson Sjöberg, 2014; Gjems, 2011; Helmly, 2010; Jönsson, 2007 & Schmidt, 

2013). Forskning belyser även ett utvecklingsarbete i form av uppföljning och återkoppling för 

att ge barn möjligheter att delge samt inta flertalet perspektiv som därmed kan ge 

förutsättningar till vidare ifrågasättande. Lärare antar inte denna möjlighet eftersom de inte 

alltid uppmuntrar till uppföljning och vidare utvecklingsarbete (Gjems, 2011 & Hindman, 

Wasik & Erhart, 2012). Eftersom vårt resultat visar att pedagogerna inte anser sig ha tillgång 

till strategier och redskap för ett arbete med ett källkritiskt förhållningssätt kan detta förklara en 

brist på ett uppföljningsarbete samt återkoppling som skulle kunna erbjuda barn ytterligare 

möjligheter till flertalet perspektiv. Å andra sidan visar forskning att även om lärare använder 

sig av olika strategier blir dessa verkningslösa om detta inte samspelar med ett intresse från 

barnens sida (Norlin, 2013) vilket vi tidigare diskuterat. En tillfälligt konstruerad sanning från 

pedagogerna är att ett källkritiskt förhållningssätt är något som blir aktuellt först senare i 

skolåldern. Även en verksamhet som upplevs komplex och stressande förklarar varför ett 

källkritiskt förhållningssätt blir aktuellt först senare, eller blir område för någon annans ansvar. 

Detta motsäger dock en del av den forskning som vi presenterat eftersom den belyser hur detta 

arbete faktiskt kan utföras redan i förskolan och inte är något som bör väntas med (Collins, 

2016).  

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring ett 

källkritiskt förhållningssätt med fokus på bokläsning i förskolan och detta valde vi att göra med 

hjälp av metoden fokusgruppssamtal. Denna metod erbjöd oss en möjlighet att i olika sociala 

konstruktioner synliggöra de olika tillfälliga sanningarna som kan ligga till grund för de 

tolkningsrepertoarer som framträdde i pedagogernas resonemang, vilket också var vår 

forskningsfråga. I dessa sociala processer kunde vi ta del av det resonemang som uppstod 

mellan de individer som ingick i den tillfälliga sociala konstruktionen till skillnad från om vi 

valt att använda oss av enskilda intervjuer som istället hade bidragit med enskilda 
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uppfattningar om det ämne vi ville undersöka. En strukturerad gruppintervju baserad på av oss 

förutbestämda intervjufrågor hade kunnat styras mot ett specifikt resultat beroende på de frågor 

som i så fall hade ställts. Därför valde vi att använda oss av öppna diskussionsfrågor för att 

undvika denna styrning (Bryman, 2011). Å andra sidan uppmärksammade vi att dessa öppna 

diskussionsfrågor kunde väcka en ovisshet hos respondenterna som verkade osäkra på om vi 

ansåg att det var “rätt ämne” de resonerade kring. Vi som forskare har också haft en inverkan 

på denna sociala konstruktion enbart genom vår närvaro och vårt kroppsspråk i form av blickar 

och olika gester som skulle kunna tolkas som att vi bekräftade det som respondenterna 

resonerade kring (Burr, 2015). Vi är medvetna om att vi som producenter av denna studies 

kunskapsbidrag har format detta genom vårt val av teori, metod och analysmetod och att detta 

resultat hade blivit annorlunda om andra forskare gjort liknande studie med utgångspunkt i 

andra val av teori och metod. Denna reflexivitetsproblematik gör att vår studies resultat är 

enbart en av oss tillfälligt konstruerad version och kan därmed inte ses som en enda definitiv 

sanning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Även vårt val av teoretisk utgångspunkt har 

bidragit till denna studies resultat eftersom den grundar sig i vår definition av 

socialkonstruktionism. Beroende på vem som definierar socialkonstruktionism och i vilken 

kontext denne befinner sig i resulterar detta också i olika definitioner av socialkonstruktionism 

(Burr, 2015).  

 

Vårt målstyrda urval gav oss en möjlighet att involvera relevanta respondenter under de tre 

fokusgruppssamtal som blev underlag för våra analyser. Bryman (2011) belyser betydelsen av 

antalet fokusgrupper i en kvalitativ studie, där tre stycken tillfällen för fokusgruppssamtal kan 

anses något otillräckligt. Vi märkte dock vid vårt tredje fokusgruppssamtal att liknande 

resonemang uppstod vilket vi kopplar till det som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

benämner som en viss mån av mättnad. Genom ljudupptagningen som var vårt val av 

dokumentationsmedel kunde vi höra om igen på de resonemang som pedagogerna förde. Dock 

gav det oss inte tillfälle att studera andra språk som kan förekomma som exempelvis 

kroppsspråk. Detta skulle kunna dokumenteras genom videoupptagning vilket dessvärre kan ha 

en hämmande effekt genom en känsla av obekvämhet vid vetskapen om att bli förevigad på 

film samt att situationen istället kan bli onaturlig och konstlad (Bjørndal, 2005). Eftersom det 

var resonemanget vi ville komma åt blev det tillräckligt med ljudupptagningen som 

dokumentation, dock blev denna ibland svår att lyssna på samt åtskilja vem som sade vad 

eftersom respondenterna ibland pratade flera stycken samtidigt. Detta hade varit lättare att 

transkribera via en videoupptagning. Vi valde att dokumentera genom var sin surfplatta för att 
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garantera en inspelning om någon av dessa skulle sluta fungera vilket skulle innebära en förlust 

av empiri. Det visade sig också vid det andra fokusgruppssamtalet att det var bra att vi använde 

oss av två surfplattor eftersom den ena inte sparade inspelningen, vilket innebar att empirin 

hade gått förlorad om vi inte hade haft den andra som spelade in hela resonemanget.  

 

Vi valde att ta kontakt med förskolechefer via e-post för att på så sätt presentera vår studie 

samt be om deras deltagande. Genom e-post fick de möjlighet att ta del av vår information i 

lugn och ro efter eget tidsutrymme samt ta ställning till deltagande efter egna förutsättningar, 

till skillnad från om vi hade ringt eftersom vi då kanske hade stört dem i deras dagliga 

verksamhet. Å andra sidan hade ett samtal via telefon eller ett besök av oss inneburit en 

personlig kontakt vilket skulle kunnat öka förutsättningarna för ett deltagande (Dahlin-Ivanoff, 

2015). Däremot innebar utskick via e-post en för oss längre väntan på respons, vilket skapade 

en viss oro hos oss som forskare eftersom vi var måna om att finna respondenter till vår studie. 

Vi blev dock positivt överraskade över relativt snabb återkoppling samt att flera var villiga att 

delta.  

 

Eftersom vi valde att transkribera och analysera vår empiri tillsammans resulterade detta i ett 

för oss gemensamt resultat, till skillnad från om vi hade utfört dessa moment enskilt. Vi är 

medvetna om att även vi har påverkat varandra genom att vi delgivit men även intagit 

varandras perspektiv på de analyser vi gjort och därmed skapat en för oss gemensam tillfällig 

sanning (Burr, 2015).   

6.3 Slutsats 

Med en utgångspunkt i de tolkningsrepertoarer som framträtt i vårt resultat anser de 

medverkande pedagogerna att barnen i förskolan är för små för att utmanas i ett källkritiskt 

förhållningssätt och istället bör skyddas från den “riktiga” världen. Det belyses även en 

avsaknad av lämpliga strategier och redskap som pedagogerna skulle kunna använda sig av för 

att införa detta källkritiska förhållningssätt med fokus på bokläsning i förskolan, men detta 

försvaras samtidigt med att ett källkritiskt förhållningssätt är något som arbetas med först 

senare i skolan eftersom barnen då lär sig läsa text. Med hänsyn tagen till att barnen i mycket 

tidig ålder kommer i kontakt med den mediala tillgängligheten med sitt överflöd av 

information menar vi att ett källkritiskt förhållningssätt inte är något som bör väntas med. För 
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att rusta barnen för dagens informationsflöde krävs att ett källkritiskt förhållningssätt införs och 

arbetas med redan i förskolan.  

7. Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring ett 

källkritiskt förhållningssätt med fokus på bokläsning i förskolan och vi vänder oss främst till 

verksamma pedagoger i förskolan, men även till förskollärarstudenter. Vår förhoppning är att 

denna studie med de tolkningsrepertoarer som synliggjorts öppnar upp för diskussioner som 

uppmärksammar ett källkritiskt förhållningssätt redan i förskolan. Vår studie blir relevant för 

det förskolepedagogiska området eftersom förskolan som en social konstruktion skulle kunna 

bidra till olika sociala processer där barnen genom exempelvis bokläsning skulle kunna 

erbjudas en möjlighet att ifrågasätta det eventuellt förgivettagna i bokens innehåll. Precis som 

tidigare forskning redan kommit fram till kan exempelvis olika öppna frågeställningar under 

bokläsning erbjuda barnen att ifrågasätta olika förgivettaganden i bokens innehåll och därmed 

öppna upp för flertalet olika perspektiv. På så sätt får barnen möjlighet att i olika sociala 

processer delge samt inta olika tillfälliga sanningar. Genom uppföljning av bokläsning där 

barnen vidare får möjlighet att i andra konstruktioner ytterligare skapa och omskapa sina 

sanningar och kunskaper genom att exempelvis vara multimodala i sin uttryck ges barnen 

möjligheter att ifrågasätta sina konstruerade sanningar tillsammans med andra i olika sociala 

processer. Detta erbjuder vidare möjligheter att granska olika versioner av de verkligheter som 

de kommer att ingå i.  

 

Vår studie utgår från de resonemang som framkommer i fokusgruppssamtal. För vidare 

forskning finner vi det intressant att genom en observationsstudie istället fokusera hur ett 

källkritiskt arbetssätt skulle kunna yttra sig rent praktiskt i förskolan.  
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9. Bilaga 

 

 

Har ni tänkt på att… 

Genom dagens snabba utveckling av den mediala tillgängligheten kommer också barnen i mycket tidig 

ålder i kontakt med detta överflöd av information. Skolverket belyser ett arbete med källkritiskt 

förhållningssätt för att ge barn en möjlighet att kritiskt granska och värdera information vilket är en 

förmåga som blir väsentlig för medborgarna i dagens informationssamhälle. 

 

Vi heter Lina Lundin och Paulina Cronqvist och studerar nu den sista terminen på 

förskollärarutbildningen på högskolan i Halmstad. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som är en 

kvalitativ studie om pedagogers resonemang kring källkritiskt förhållningssätt i förskolan och hur man 

kan arbeta med detta med boken som utgångspunkt, eftersom bokläsning är vanligt förekommande i 

förskolan. Därför blir det intressant för oss att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring hur 

detta källkritiska förhållningssätt kan arbetas med genom en utgångspunkt i bokläsningen. 

 

Ditt deltagande i studien innebär ett gruppsamtal där ett källkritiskt förhållningssätt med en 

utgångspunkt i bokläsning kommer att diskuteras under max 60 minuter. Resonemanget kring detta 

kommer vi att dokumentera med hjälp av ljudupptagning, detta för att vi vid senare tillfälle ska få en 

möjlighet att lyssna på materialet igen. 

Vi utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer med dess fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom denna 

presentation av vår studie får ni information om studiens syfte samt ger ert samtycke om ni väljer att 

delta. Ni kan givetvis när som helst avbryta er medverkan om så önskas. Materialet vi dokumenterar 

kommer att förvaras på ett sätt som inte innebär någon risk för vidare spridning till obehöriga, vilket 

konfidentialitetskravet innebär. Vi kommer endast att använda materialet för detta forskningsändamål, 

vilket nyttjandekravet innebär. 

 

Vi är mycket tacksamma för ert deltagande som kommer att bidra med ny kunskap i ämnet. 

Vid eventuella frågor och funderingar hör gärna av er till oss. 

Lina Lundin: XXX@XXX Tel 070x-xxxxxx 

Paulina Cronqvist: XXX@XXX Tel 070x-xxxxxx 

 

Handledare Halmstad högskola 

Liselott Fritzdorf: XXX@XXX 

Annette Johnsson: XXX@XXX 

 

Tack för er medverkan! 

Lina & Paulina 
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