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Josefine Andersson 

”Vi måste ju rusta eleverna för framtiden”  

En kvalitativ studie om media literacy-kompetenserna att söka och kritiskt värdera information i 
årskurs 4–6.  

     Antal sidor: 36 

______________________________________________________________________ 

Den digitala utvecklingen och de digitala verktygen i undervisningen ställer krav på att elever 

genom undervisningen ges möjlighet till att utveckla kompetenser i att hantera det innehåll de 

varje dag möter. Syftet med denna studie är därför att, med vetskapen om den ökande 

digitalisering som sker i svensk skola, undersöka vilka uppfattningar och kunskaper lärare har om 

media literacy och de två kompetenserna att söka och kritiskt värdera information i 

svenskundervisningen i årskurs 4–6. Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats: Hur 

definierar lärare behovet av att undervisa om media literacy-kompetenserna att söka och kritiskt 

värdera information i svenskundervisningen i årskurs 4–6? Hur arbetar lärare med media literacy-

kompetenserna att söka och kritiskt värdera information i svenskundervisningen i årskurs 4–6? 

Materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma svensklärare i 

årskurs 4–6. Denna studies teoretiska utgångspunkt är pragmatismens teori om lärande. 

Resultatet i denna studie visar att lärare definierar behovet av att undervisa om kompetenserna att 

söka och kritiskt värdera information som stort då skolan måste rusta eleverna till att kunna 

fungera i det framtida, digitala samhälle som väntar dem. Resultatet i denna studie visar också att 

lärare arbetar både planerat och oplanerat med kompetenserna och att de oplanerade tillfällena 

kan leda till autentiska situationer som kan möjliggöra för eleverna att lättare koppla skolans 

innehåll till det verkliga livet.  
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Abstract 

______________________________________________________________________ 

Josefine Andersson 

”We have to prepare the student for the future” 

A qualitative study about the media literacy- skills to search and critically evaluate information 
in grade 4–6.  

                   Number of pages: 36 

______________________________________________________________________ 

The digital development and the digital tools in the education requires that the student through 

education gets opportunities to develop skills so that they can handle the content they meet every 

day. Therefore the purpose of this study, with the notice of the increased digitalization that 

happens in the Swedish schools, is to see what comprehension and knowledge teachers have 

about media literacy and the two competencies to search and critically evaluate information in the 

Swedish-education in grade 4–6. Based on the purpose two question formulations have been 

made: How do teachers define the need of teaching about the media literacy competences to 

search and critically evaluate information in the Swedish-education in grade 4–6? How do 

teachers work with the media literacy-competences to search and critically evaluate information 

in the Swedish-education in grade 4–6? The material has been collected through semi structured 

interviews with five active Swedish-teachers in grade 4–6. The theoretical starting point of the 

study is the pragmatism theory of learning. The result in this study shows that teachers define the 

need of teaching about the competences to search and critically evaluate information as big 

because the school have to prepare the students so that they can function in the future, digital 

community that they will be a part of. The result in this study also shows that teachers work both 

planned and unplanned with the skills and that the unplanned situations can lead to authentic 

situations that can enable the students to easier connect the content in school with their everyday 

life. 
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1 Inledning  

I dagens digitala samhälle har internet och de digitala verktygen blivit en väl integrerad 

del av de flesta människors vardag och i takt med den digitala utvecklingens framfart har 

användandet av internet och digitala verktyg också börjat gå allt längre ner i åldrarna 

(Davidsson & Findahl, 2016). Barns aktivitet på internet kännetecknas i de lägre åldrarna 

av videotittande och spel, medan äldre barn utöver det utökar sin aktivitet genom att 

också kommunicera med andra samt söka information och fakta (Davidsson & Findahl, 

2016). Genom detta aktiva användande möts barn varje dag, både i skolan och på 

fritiden, av ett stort informationsflöde av olika slag, vilket också innebär att barn behöver 

kunskap och verktyg för att kunna förhålla sig till det på ett fungerande sätt. Skolan har 

därför ett viktigt uppdrag i att utveckla elevernas kunskap om och kompetens i hur de 

söker och värderar information och fakta på ett fungerande sätt (Skolverket, 2017b). 

Dessa kompetenser kan sammanfattas i begreppet media literacy och innebär 

kompetenser i att bland annat kunna söka, reflektera, analysera, värdera information samt 

skapa ett innehåll i olika typer av medier.  

Skolan behöver ge eleverna möjlighet till att utveckla elevernas kunskaper och 

kompetenser i att söka information samt värdera information, för att förbereda dem för 

ett digitalt samhälle i ständig förändring. För att eleverna genom undervisningen ska 

kunna ges denna möjlighet behöver läraren ha kunskaper i området samt kunna planera 

och organisera en undervisning som utvecklar dessa kompetenser. Det stora utbudet av 

lättillgänglig information som finns runt omkring oss möjliggör för helt nya sätt att skapa 

lärande på (Ekman & Fogelberg, 2011). I läroplanens inledande kapitel beskrivs skolans 

uppdrag i att ge eleverna de förutsättningar och kunskaper de behöver för att kunna 

orientera sig och fungera i en komplex, digitaliserad verklighet som ständigt förändras 

och utvecklas (Skolverket, 2017c). Mer specifikt beskrivs detta som att elever ska ges 

möjlighet att utveckla färdigheter och metoder för att kunna tillägna och använda sig av 

ny information, samt utveckla förmågan att kritiskt granska och värdera information, 

fakta och förhållanden (Skolverket, 2017c). Med vetskapen om den ökande 

digitaliseringen som sker i svensk skola, syftar denna studie därför till att undersöka vilka 

uppfattningar och kunskaper undervisande lärare har om media literacy och de två 

kompetenserna att söka och kritiskt värdera information i svenskundervisningen i årskurs 

4–6.  
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I denna studie har UNESCOs definition av media literacy i form av sju 

nyckelkompetenser använts (Wilson et al., 2011). Två av dessa sju nyckelkompetenser, 

att kunna söka information och att kritiskt värdera information, har sedan valts ut som 

problemområde att undersöka närmare. Denna avgränsning gjordes främst för att minska 

omfattningen på arbetet och för att få en djupare förståelse för två kompetenser istället 

för en övergripande förståelse för alla.   
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att, med vetskapen om den ökande digitalisering som sker i 

svensk skola, undersöka vilka uppfattningar och kunskaper undervisande lärare har om 

media literacy och de två kompetenserna att söka och kritiskt värdera information i 

svenskundervisningen i årskurs 4–6. Detta syfte kommer att uppfyllas genom att besvara 

följande frågeställningar: 

 

- Hur definierar lärare behovet av att undervisa om media literacy-kompetenserna 

att söka och kritiskt värdera information i svenskundervisningen i årskurs 4–6? 

- Hur arbetar lärare med media literacy-kompetenserna att söka och kritiskt värdera 

information i svenskundervisningen i årskurs 4–6?  
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3 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras relevant litteratur och tidigare forskning som ligger till grund 

för denna studie utifrån följande delar: literacy och media literacy, nyckelkompetenserna 

att söka och kritiskt värdera information, styrdokumenten, digitala verktyg, lärarens roll 

och lärarens personlighet och intresse samt avslutningsvis pragmatismens teori om 

lärande.  

3.1 Literacy och Media literacy 

Literacy är ett tvetydligt begrepp som det ofta är svårt att hitta en bra förklaring till, 

vilket lett till att begreppets innebörd har skiftat och utvidgats med tiden (Fast, 2008). 

Den traditionella förklaringen till begreppet literacy är främst förmågan att kunna läsa 

och skriva, men utvidgningen har lett till att det numera innefattar de mer generella 

kunskaper och förmågor som en individ, genom interaktion med andra, utvecklar genom 

livet (Fredriksson & Taube, 2012). Att kunna läsa är en färdighet som utvecklats från att 

tidigare ha varit begränsad till en viss typ av text till att numera vara en komplex förmåga 

som innefattar både tekniska och intellektuella färdigheter (Säljö, 2013). Dessa komplexa 

färdigheter kan till exempel innebära kunskaper i att hantera och använda en dator, söka 

information och bedöma källornas trovärdighet samt kunna förstå en text och placera den 

i sitt sammanhang (Säljö, 2013).  

Tidigare forskning visar att media literacy är ett svårdefinierat begrepp som har givits en 

mängd olika förklaringar. I en rapport av Fogelberg (2005) beskrivs det att media literacy 

skulle kunna vara ett samlingsbegrepp för de kunskaper om medier som en individ 

behöver för att fungera i samhället. Oxstrand (2013) har genomfört en kvalitativ studie 

med syftet undersöka lärares uppfattningar och förståelser av begreppet mediekunnighet. 

I sin licentiatiuppsats beskriver Oxstrand (2013) att detta begrepp, mediekunnighet, 

skulle kunna vara en svensk definition av media literacy. Media literacy innefattar 

digitala färdigheter samt medborgerliga och sociala kompetenser och då begreppet 

mediekunnighet blivit allt mer relaterat till samhällsbetydelsen och demokratin, kan 

mediekunnighet därmed sägas vara en definition av media literacy (Oxstrand, 2013). 

Drotner (2011) beskriver media literacy-kompetenser relaterat till ett större perspektiv 

där det kan sägas innefatta kunskaper i att hantera medierande tecken, vilket möjliggör 

för en individ att aktivt kunna delta i samhället både som medborgare och som 
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konsument. Media literacy-kompetenser blir därigenom viktiga kompetenser att besitta 

för individen för att fungera i samhället och i arbetslivet då det möjliggör för denne att 

utveckla, behålla och förbättra anställningskompetenser (Drotner, 2011). I UNESCO:s 

ramverk Media- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen (Wilson, 

Grizzle, Tuazon, Akyempong & Cheung, 2011) beskrivs sju nyckelkompetenser som 

anses vara grundläggande för media literacy. Dessa sju nyckelkompetenser ingår i ett 

material som tagits fram i syfte att hjälpa skolor och lärare att utveckla elevers 

kompetenser i media literacy, för att de på ett mer fungerande sätt ska kunna värdera hur 

relevant och trovärdigt det stora mediehåll som finns idag är (Wilson et al., 2011). Dessa 

kompetenser definieras som:  

Figur 1. Definition av media literacy (Wilson et al., 2011).  

Denna studie kommer att utgå från UNESCO:s definition av media literacy i form av sju 

nyckelkompetenser, där två av kompetenserna, ”att snabbt och effektivt få tillgång till 

information” (söka) och ”att kritiskt kunna värdera information och informationskällor”, 

kommer fokuseras.  

3.2 Nyckelkompetenserna att söka och kritiskt värdera 
information 

För bara några år sedan ansågs läsning, skrivning, källkritik, kritiskt tänkande och social 

förmåga vara viktiga delar i lärandeprocessen (Creelman, Ossiannilsson & Falk, 2014). 

Idag krävs det, utöver dessa delar, även kunskaper i att kunna använda internet och den 

digitala tekniken, samt en förståelse och fungerande kompetenser i att kunna söka och 

Media literacy - 7 nyckelkompetenser 
(UNESCOs definition) 

(1) Att kunna tillägna sig en förståelse för mediernas och informationens 

betydelse för demokratin 

(2) En förståelse för medieinnehållet och dess användning 

(3) Att snabbt och effektivt kunna få tillgång till information 

(4) Att kritiskt kunna värdera informationen och informationskällorna 

(5) Att tillämpa nya och traditionella medieformat 

(6) Att kunna placera medieinnehållet i sin sociokulturella kontext 

(7) Att läraren kunna skapa ett intresse hos eleverna för media literacy samt en 

förmåga att hantera förändringar 
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värdera information (Creelman, Ossiannilsson & Falk, 2014). Enligt kunskapskravet i 

svenska för årskurs 6 ska eleven kunna ”söka, välja ut och sammanställa information från 

ett urval av källor” (Skolverket, 2017c). Det är ett centralt syfte med undervisningen i 

ämnet svenska att eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att söka information, och 

det är också svenskämnet som ska ansvara för att elever utvecklar denna förmåga 

(Skolverket, 2017b). Idag är inte den stora utmaningen att hitta information, utan att hitta 

relevant, tillförlitlig och korrekt information (Statens medieråd, 2018). I Walravens, 

Brand-gruwels & Boshuizens (2008) artikel beskrivs det som en svårighet för elever i 

alla åldrar att formulera relevanta söktermer samt att värdera en källa och den 

information den kan innehålla. För att elever ska ges möjlighet att utveckla sina 

kompetenser i att söka och kritiskt värdera behöver elever stöttning och ledning 

(Walraven et al., 2008). När sökningar efter information genomförs behöver det göras 

med eftertanke och den som söker bör försöka komma så nära den ursprungliga källan 

som möjligt, för att sökningen ska ge ett bra resultat (Thurén, 2016). Statens medieråd 

(2017) har sammanställt en checklista för att genomföra bra sökningar: (1) formulera vad 

det är som ska ta redas på, (2) välja ut bra sökord genom att göra olika kombinationer, (3) 

välja ut bra källor, (4) anpassa antalet träffar genom att begränsa eller utöka antalet 

genom att variera sökbegreppen, (5) kontrollera källans trovärdighet och vem som står 

bakom.  

Enligt kunskapskravet i svenska för årskurs 6 ska elever också kunna ”föra resonemang 

om informationens användbarhet” (Skolverket, 2017c). Dagens samhälle medför att 

eleverna ständigt utsätts för ett stort utbud av information och texter, vilket ställer krav på 

att eleven har kunskaper för att urskilja och kritiskt värdera hur relevant informationen 

olika källor tillhandahåller är (Skolverket, 2017b). För att granska och värdera den 

information som möter en kan metoden källkritik användas för att avgöra hur trovärdig 

och sann informationen är (Statens medieråd, 2018). När information hämtas från en 

källa bör följande frågor ställas: (1) Vem står bakom källan? Är det till exempel en 

myndighet, en organisation, ett företag, en privatperson, någon sakkunnig i ämnet, är det 

någon du litar på? (2) Varför är källan skapad? Är det till exempel för att informera, för 

att presentera fakta, för att övertyga om något, för att påverka en opinion, för att sälja 

något eller för att underhålla? (Alexandersson, 2016).  
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3.3 Styrdokumenten 

En revidering av läroplanens tredje upplaga har skett och från och med den 1 juli 2018 är 

det obligatoriskt att använda den senaste upplagan. Denna revidering har skett för att 

förtydliga det uppdrag skolan har i att utveckla elevernas digitala kompetenser 

(Skolverket, 2017c). Det är enligt läroplanen för grundskolan ett övergripande mål med 

all undervisning att skolan ska förbereda eleverna för det komplexa samhällsliv som 

väntar dem (Skolverket, 2017c). Det är också ett mål för all undervisning som sker i 

skolan att eleverna ges möjlighet att använda digitala verktyg, samt utvecklar ett kritiskt 

förhållningssätt till det innehåll de möter samt en förmåga att kritiskt kunna värdera 

information. Eleverna behöver därför genom undervisningen ges möjlighet att utveckla 

metoder, förmågor och färdigheter så att de kan förhålla sig till och hantera de snabba 

förändringar som sker och som leder till allt större informationsflöden och en ökande 

digitalisering (Skolverket, 2017c). Kompetenserna att kunna söka och kritiskt värdera 

information är en fundamental del i alla skolämnen, men det beskrivs i 

kommentarmaterialet till kursplanen i svenska att det är svenskämnet som har det 

huvudsakliga ansvaret för att eleverna ges möjlighet till att utveckla och lära sig detta 

(Skolverket, 2017b). I Skolverkets (2017a) kommentarmaterial Få syn på 

digitaliseringen på grundskolenivå beskrivs kompetenserna att söka och kritiskt värdera 

information främst vara relaterat till ämnena svenska och svenska som andraspråk, 

samhällskunskap och de naturorienterande ämnena.  

Mahoney &Khwaja (2016) har genomfört en kvalitativ undersökning och intervjuat olika 

huvudmän för skolor i syfte att undersöka deras uppfattningar om media literacy-

kompetenserna i skolan.  I sin artikel beskriver de att resultatet i deras undersökning 

visade att det finns en positiv attityd och syn på vikten och behovet av media literacy-

kompetenserna i skolans undervisningen, men att det saknas en tydligare skrivning av 

kompetenserna i läroplaner och regelverk (Mahoney &Khwaja, 2016). Utan en tydligare 

skrivning är det svårt att på skolor ha en heltäckande och gemensam syn på hur arbetet 

med media literacy-kompetenserna kan gå till, vilket gör att det däröfr är huvudmännens, 

rektorernas och lärarnas egna val som avgör hur arbetet blir (Mahoney & Khwaja, 2016).  
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3.4 Digitala verktyg 

Alla elever ska genom undervisningen ges möjlighet till en likvärdig och lämplig 

utveckling av digital kompetens enligt en vision från Skolverket (2016). En digital 

kompetens är inte en statisk kompetens, utan är något som förändras i takt med den 

utveckling som sker och är något som kommer vara viktigt för elever att ha för att kunna 

fungera i det digitala samhälle de kommer att bli en del av (Skolverket, 2016). I april 

2016 redovisades en Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet med förslaget 

att varje elev i grundskolan skulle få ett personligt digitalt verktyg att använda i 

undervisningen. Detta benämndes som en till en, eller 1:1, och innebar främst att varje 

elev skulle ha tillgång till ett eget personligt, digitalt verktyg. Ett digitalt verktyg innebär 

vanligtvis en dator alternativt en surfplatta av något slag (Skolverket, 2016).  

I en litteraturstudie genomförd av Andersson & Ström (2017) visade det sig att 

implementerandet av 1:1 i undervisningen på vissa skolor hade fått både positiva och 

negativa effekter (Andersson & Ström, 2017). På några skolor hade det lett till positiva 

effekter i och med en ökad digital kompetens hos eleverna, medan negativa effekter av 

det gick att urskilja på andra skolor i form av ökad arbetsbelastning, stora kostnadsfrågor 

samt en osäkerhet i hur det skulle hanteras för att främja lärande och inte bli ett verktyg 

för underhållning (Andersson & Ström, 2017). Unos Uno är ett forskningsprojekt som 

undersöker och utvärderar hur implementerandet av 1:1 i skolan blir i verkligheten och 

en sammanställning av resultat och nya utmaningar görs i en årsrapport som publiceras 

vart tredje år. I Unos Unos årsrapport från 2013 beskrivs det att för att införandet av 1:1 i 

skolan och undervisningen ska få positiva effekter och leda till utveckling bör det inte ses 

som ett teknikprojekt, utan som ett pågående förändringsprojekt under en längre tid 

(Andersson, Grönlund & Wiklund, 2014). I arbetet med förändringsprojektet är en 

positiv syn på de digitala verktygen och tekniken en viktig förutsättning för att det ska bli 

gynnsamt, men den stora utmaningen med projektet är de förändringar som behöver 

göras i arbetssätt och organisation (Andersson et al., 2014).  

3.5 Lärarens roll 

De förändringar som skett de senaste åren har lett till att individer i dagens samhälle lever 

och fungerar på ett helt annat sätt än tidigare (Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Den 

extrema informationsexplosionen, medieutvecklingen och globaliseringen har inneburit 
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förändringar i samhället vilket också i sin tur ställer helt andra krav på lärarens förmåga 

att fungera, planera och organisera undervisning. Denna utveckling har också burit med 

sig stora förändringar i hur kunskap och lärande betraktas, varpå det är viktigt att läraren 

förhåller sig till detta samt funderar över och ifrågasätta hur till exempel olika läromedel, 

arbetssätt och metoder överensstämmer med de styrdokument som gäller (Dunkelz, 

2014).  

Jolls (2015) beskriver i sin artikel att lärarens roll de senaste åren har förändrats och att 

det i dagens skola innebär att läraren behöver besitta andra kompetenser och förmågor än 

för bara några år sedan. För bara några år sedan var lärarens uppgift att förmedla fakta, 

kunskap och innehåll i förutbestämda steg, där fokus låg på det individuella lärandet 

(Jolls, 2015). I dagens skola däremot, handlar lärarens roll i större utsträckning om att 

fungera som en handledare med uppgift att stödja och leda eleverna i sin 

kunskapsinhämtning. Genom att ge eleverna ramar, mål och riktlinjer att förhålla sig till, 

kan läraren guida och leda dem till att upptäcka, se och lära utefter sin egen förmåga och 

i interaktion med andra runt omkring (Jolls, 2015).  

Considine, Horton & Moorman (2009) beskriver i sin artikel att en förståelse för vilka 

attityder, erfarenheter och kunskaper eleverna i den generation som ska undervisas har, är 

en viktig del i rollen som lärare, för att undervisningen på bästa sätt ska kunna bygga 

vidare på och befästa ny kunskap utifrån det eleverna redan kan. Lärarens viktiga uppgift 

kan därför sägas vara att bygga broar mellan det eleverna redan kan och det innehåll 

eleverna ska tillägna sig för att på bästa sätt främja ett djupare lärande (Considine, 

Horton & Moorman, 2009).  

3.5.1 Lärarens personlighet och intresse 
I en litteraturstudie genomförd av Andersson & Ström (2017) visade det sig att en lärares 

personliga inställning till vilken betydelse media literacy-kompetenserna har för 

undervisningen kan påverka vilka val läraren gör och är avgörande för hur och om 

eleverna ges möjlighet till att utveckla dessa förmågor. Lärarens egen tolkning av de mål 

som står i läroplanen och hur den väljer att arbeta utifrån det beror på vilka tidigare 

kunskaper och referensramar läraren bär med sig, vilket leder till att det som sker i 

undervisningssammanhang kan sägas vara ett resultat av lärarens personliga val 

(Kansanen & Hansén, 2017). Oxstrand (2013) beskriver i sin licentiatuppsats att den 

generation en lärare är född i kan sägas vara av betydelse för hur en lärare uppfattar och 
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väljer att arbeta med media av olika slag i undervisningen. En lärare från den äldre 

generationen som undervisar om att kritiskt värdera information i större utsträckning 

använder traditionella papperstidningar och några i förväg utvalda, förhandsgranskade 

källor medan en lärare från den yngre generationen som ska undervisa om samma sak 

använder tidningar som finns tillgängliga på internet samt sidor på nätet som eleverna 

varit med och valt ut (Oxstrand, 2013).  

Hobbs & Tuzel (2015) har genomfört en enkätundersökning med syfte att undersöka 

lärares motivation och inställning till digitalt lärande. Resultatet av deras undersökning 

visade att lärare kan identifiera sig i olika grupper beroende på vilka kunskaper och 

kompetenser de anser sig ha i att arbeta med media literacy-kompetenserna och de 

digitala verktygen i undervisningen. Vilken grupp en lärare anser sig tillhöra kan vara 

avgörande för hur och om elever ges möjlighet till att utveckla media literacy-

kompetenser i undervisningen (Hobbs & Tuzel, 2015). I deras undersökning kunde tre 

grupper som lärare identifierade sig i urskiljas: (1) techies, (2) demystifiers och (3) 

tastemakers. Lärare som identifierar sig som techies är inte rädda för att testa och 

experimentera med digitala verktyg. De ser det som en fördel att i undervisningen 

använda sig av de verktyg och det medieinnehåll eleverna använder på fritiden i 

undervisning, eftersom det engagerar elever på ett helt annat sätt. Lärare som identifierar 

sig som techies är viktiga då de möjliggör för eleverna att utveckla förståelse för hur 

information idag snabbt kan spridas och kommuniceras med andra människor (Hobbs & 

Tuzel, 2015). Lärare som identifierar sig som demystifiers vill i användandet av digitala 

verktyg hjälpa och möjliggöra för eleverna att se hur olika former av kunskap och 

information är konstruerade. Detta för att medvetandegöra eleverna om och lära dem att 

tänka kritiskt och fundera över de bakomliggande frågorna hur- och varför i det innehåll 

de möter (Hobbs & Tuzel, 2015). Lärare som identifierar sig som tastemakers vill vidga 

sina elevers förståelse genom att låta dem möta ett stort antal varierade texter, olika idéer 

och tankar för att ge dem en djupare förståelse för historia och det samhälle de lever i, 

olika människor och kulturer (Hobbs & Tuzel, 2015).  

3.6 Pragmatismens teori om lärande  

Inom pragmatismens teorier om lärande betonas relationen mellan den lärande individen, 

skolan och samhället. Skolan har en betydande roll i samhället eftersom dess uppgift är 

att förbereda eleverna för att förstå och fungera i det samhälle de är en del av (Lundgren, 
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Säljö & Liberg, 2014). Varje individ bär med sig erfarenheter av olika slag som har 

utvecklats och påverkats av dess omgivning, som till exempel uppväxtvillkor och olika 

livsstil (Dewey, 2004). Eftersom varje individ bär på olika erfarenheter är det en 

förutsättning att undervisningen baseras på och tar sin utgångpunkt i individens egna, 

individuella erfarenheter för att denne på bästa sätt ska ges möjlighet att nå de uppsatta 

målen med utbildningen (Dewey, 2004). Inom denna teori anses språket vara ett viktigt 

redskap för att individen ska kunna utveckla de abstrakta kunskaper och färdigheter som 

krävs för att fungera i samhället, då det är i kommunikation med andra individer som de 

egna erfarenheterna kan utvecklas och en djupare förståelse för samhällslivets olika 

situationer kan införlivas (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014). För att eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att fungera i samhället 

behöver undervisningen enligt denna teori även kännetecknas av att lärandet ses som en 

process istället för en färdig produkt. Ett begrepp som beskrivs inom denna teori är 

inquiry, vilket innebär ett problembaserat och elevaktivt lärande där problem och 

oklarheter reds ut genom ett undersökande arbetssätt. Ett undersökande arbetssätt anses 

leda till ett djupare lärande eftersom kunskapen skapas och växer fram genom 

undersökningar, sökande efter information och ett eget reflekterande under processens 

gång (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014).  

I denna studie blir pragmatismens teori om lärande relevant eftersom att flera av de olika 

definitionerna av media literacy i (3.1) beskriver betydelsen av att som individ besitta 

dessa kompetenser för att fungera i och förstå samhället. Inom denna teori anses lärande 

vara en process och inte en färdig produkt, där ett undersökande arbetssätt aktiverar 

eleverna och gör dem delaktiga i sitt eget lärande. Detta kan relateras till (3.5) där 

lärarens roll beskrivs vara handledande och guidande för att främja ett elevaktivt och 

undersökande lärande. Inom pragmatismens teori om lärande anses även de personliga 

erfarenheter som en individ bär på vara en viktig utgångspunkt för hur undervisning 

planeras, vilket kan relateras till (3.5) där det förklaras att för att elever ska ges möjlighet 

att utvecklas i undervisningen, bör läraren möjliggöra för eleverna att bygga ny kunskap 

utifrån de erfarenheter och de kunskaper eleverna redan besitter.  
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4 Metod 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Denna studie har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod eftersom den ansågs 

vara den mest lämpade metoden för att uppfylla denna studies syfte och forskningsfrågor. 

Genom att använda en kvalitativ forskningsmetod riktas fokus mot den som intervjuas 

och tyngdpunkten ligger på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 

2018). Denna studie har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår från en intervjuguide med 

förberedda frågor av övergripande karaktär, men där intervjupersonen kan välja att 

utforma sitt svar som den vill (Bryman, 2018). En semistrukturerad intervju är flexibel 

och rörlig, vilket innebär att intervjuaren kan välja att ställa följdfrågor och på så sätt 

variera ordningsföljden på frågorna utefter de svar som intervjupersonen ger (Bryman, 

2018). Detta medför att intervjuaren kan få ett större djup från intervjupersonernas svar 

och en djupare förståelse för intervjupersonernas egna upplevelser och uppfattningar.  

4.2 Urval 

I denna studie har de deltagande lärarna valts ut genom ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer ut deltagare utifrån vilka som för tillfället 

finns tillgängliga (Bryman, 2018). De deltagande lärarna har jag kommit i kontakt med 

under de verksamhetsförlagda utbildningarna och därigenom fått tips om ytterligare 

relevanta lärare att kontakta för intervjuer till undersökningen. Kriterierna för urvalet var 

att de deltagande lärarna skulle vara verksamma i årskurs 4–6 samt inom ämnet svenska. 

Kriteriet att lärarna ska vara verksamma och undervisa i svenska ansågs vara relevant 

eftersom det främst i kursplanen för ämnet svenska skrivs att elever ska ges möjlighet att 

utveckla förmågan att söka och värdera information (Skolverket, 2017c).  

I denna studie har intervjuer genomförts med totalt fem stycken lärare som arbetar på 

fyra olika skolor i en kommun. De skolor de deltagande lärarna arbetar på innehåller 

klasser från förskoleklass till årskurs sex, men alla lärarna är verksamma i årskurs 4–6. 

Alla intervjuerna har genomförts enskilt med varje lärare. De deltagande lärarna har i 

denna studie tilldelats fingerade namn, för att deras identiteter ska vara anonyma. I denna 

studie benämns de därför på följande sätt:  
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Lärare 1: Hanna, 11 år som verksam lärare och har undervisat i svenska i 6 år.   

Lärare 2: Johan, 18 år som verksam lärare och har undervisat i svenska hela tiden.   

Lärare 3: Lisa, 12 år som verksam lärare och har undervisat i svenska i 7 år.  

Lärare 4: Eva, 39 år som verksam lärare och har undervisat i svenska hela tiden.  

Lärare 5: Helena, 12 år som verksam lärare och undervisat i svenska hela tiden samt 

även i svenska som andraspråk.  

Alla lärarna som har deltagit i denna studie arbetar på skolor som ligger i en och samma 

kommun, där implementerandet av ett digitalt verktyg till varje elev, 1:1, är relativt långt 

framskridet eftersom skolorna i kommunen haft tillgång till det i några år.  

4.3 Forskningsetiska aspekter 

Denna studie utgår ifrån följande fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna är formulerade 

utefter Brymans (2018) och Vetenskapsrådets (2002) definitioner och delgavs de 

deltagande lärarna innan varje intervjus start.  

Informationskravet innebär att deltagarna innan intervjun påbörjas delges information om 

syftet med denna studie, vilka de olika momenten i undersökningen är samt att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst under intervjuns gång kan välja att 

avbryta sitt deltagande.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 

undersökningen.  

Konfidentialitetskravet innebär att den information och de uppgifter som finns om 

undersökningens deltagare ska behandlas konfidentiellt, dvs. inte delas eller finnas 

tillgängligt för obehöriga utan endast kommer användas i undersökningssyfte.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet som framkommer under intervjun 

och den information som finns om deltagarna endast kommer att användas för detta 

forskningsarbete. 
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4.4 Genomförande  

En inledande kontakt med rektorer samt specifika lärare på olika skolor togs genom att 

en förfrågan om deltagande skickades ut. Inledningsvis var det svårt att få tag på 

deltagare då många av de kontaktade rektorerna och lärarna inte svarade. Istället var det 

tips från lärare på tidigare praktikplatser som senare kom att underlätta sökandet efter 

deltagare. Slutligen gav fem lärare, från fyra olika skolor, svar på att de kunde tänka sig 

att delta och ställa upp på en intervju. Ett mail med intervjufrågorna skickades innan 

intervjuerna ut till de deltagande lärarna, då några av dem efterfrågade detta, vilket jag i 

samråd med handledare kom fram till kunde medföra utförligare svar om lärarna fick 

tänka igenom och förbereda sig innan. Alla intervjuerna genomfördes på de respektive 

lärarnas planeringstid, i lärarnas eget klassrum eller annat rum på skolan som fanns 

tillgängligt. Innan intervjuns start ställdes frågan om läraren gick med på att intervjun 

spelades in, vilket alla de deltagande lärarna gjorde. Genom att spela in en intervju kan 

intervjuaren vara fokuserad på det som sägs och följa upp detta med följdfrågor, istället 

för att känna att den behöver vara fokuserad på att föra anteckningar (Bryman, 2018). De 

deltagande lärarna delgavs sedan de forskningsetiska principerna som denna studie utgår 

ifrån. Under intervjuerna ställdes de tio frågor som i förväg hade formulerats, samt också 

olika följdfrågor i anslutning till de deltagande lärarnas respektive svar. Som avslutning 

tackades lärarna för att de hade ställt upp på intervju.  

4.5 Transkribering, bearbetning och analys 

Transkriberingsprocessen innebar att de inspelade intervjuerna avlyssnades och skrevs 

ner. Bryman (2018) skriver att transkribering är en tidsödande process, varpå det är 

viktigt att börja med den tidigt. Efter varje avslutad intervju påbörjades transkriberingen 

av den genomförda intervjun eftersom det fanns en medvetenhet om att det skulle kunna 

komma att ta tid. När intervjupersonernas exakta ordalag och sätt att uttrycka sig skrivs 

ner blir det snabbt ett stort analysmaterial att hantera, varpå rådet är att inte vänta med 

analysen av materialet tills alla intervjuer är genomförda (Bryman, 2018). Därför 

påbörjades analysen av materialet allt eftersom transkriberingarna av intervjuerna blev 

klara. Att låta analysen av materialet vara en kontinuerlig del i processen kan möjliggöra 

för forskaren att upptäcka värdefulla teman som kan undersökas närmare i de 

kvarvarande intervjuerna (Bryman, 2018).  
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Det insamlade materialet i denna studie har analyserats med hjälp av tematisk analys. 

Tematisk analys innebär att forskaren söker efter och utformar centrala teman i materialet 

(Bryman, 2018). Ett tema är kopplat till det fokus och de forskningsfrågor som 

undersökningen har och bygger ofta på koder som har identifierats i de utskrifter som 

forskaren har använt sig av (Bryman, 2018). Materialet lästes igenom och anteckningar i 

form av koder som representerade relevant information gjordes i marginalen i 

textmassan. Med hjälp av de identifierade koderna kunde två huvudteman som går i linje 

med denna studies två frågeställningar urskiljas: behovet av att undervisa om 

kompetenserna och lärarnas arbete med kompetenserna. Det första huvudtemat som 

svarar på denna studies första frågeställning kunde delas upp i följande underkategorier: 

förberedelse för samhällslivet, hur elever söker och värderar information och de digitala 

verktygen kräver kompetenser. Det andra huvudtemat som svarar på denna studies andra 

frågeställning kunde delas upp i följande underkategorier: undervisning om att söka och 

kritiskt värdera information, den förändrade lärarrollen, autentiska situationer och söka 

och kritiskt värdera i alla skolans ämnen.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär ett mått på hur pålitligt och följdriktigt det som undersöks är och 

validitet mäter huruvida det som var avsikten att undersökas enligt studiens syfte 

verkligen undersöktes (Bryman, 2018). I kvalitativa undersökningar kan det finnas flera 

olika slutsatser utifrån en social praktik varpå begreppen reliabilitet och validitet 

utvecklats och anpassats för att kunna bedöma kvaliteten av kvalitativa undersökningar 

(Bryman, 2018). För att bedöma kvaliteten i den här studien har följande begrepp 

använts:   

Extern reliabilitet handlar om huruvida en undersökning är möjlig att genomföra igen 

(replikeras). För att en studie ska kunna replikeras behöver forskaren som ska genomföra 

undersökningen kunna inta en liknande social roll som den första, för att studiernas 

resultat ska kunna jämföras med varandra (Bryman, 2018). Undersökningen är möjlig att 

genomföra igen och skulle troligtvis ge ett liknande resultat, eftersom det till stor del 

överensstämmer med den tidigare forskning som presenterats i denna studies bakgrund.   

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning det resultat som framkommit kan 

generaliseras till andra situationer och undersökningar. Detta kriterium kan däremot 
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innebära en svårighet i kvalitativa undersökningar då de i stor utsträckning består av ett 

begränsat urval (Bryman, 2018). Denna studie kan inte generaliseras främst på grund av 

att antalet deltagande lärare endast är fem stycken, vilket är ett för litet antal för att kunna 

göra en generell slutsats. Däremot är syftet med denna kvalitativa studie inte att 

generalisera, utan att synliggöra uppfattningar och föreställningar. I och med att alla de 

deltagande lärare som intervjuats även arbetar på skolor där implementerandet av digitala 

verktyg, 1:1, i undervisningen är relativt långt framskridet har lärarnas tillgång till de 

digitala verktygen troligtvis påverkat hur de svarat. Om lärarna till exempel inte skulle ha 

haft samma tillgång till digitala verktyg som de har nu skulle deras reflektioner och svar 

till viss del kunnat bli annorlunda. Detta medför också att resultatet i denna studie därför 

inte kan sägas vara generaliserbart. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet i två olika huvudteman samt relevanta 

underkategorier för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det första huvudtemat 

är behovet av att undervisa om kompetenserna och presenteras i följande 

underkategorier: förberedelse för samhällslivet, hur eleverna söker och värderar 

information och de digitala verktygen kräver kompetenser. Det andra huvudtemat är 

lärarnas arbete med kompetenserna och presenteras i följande underkategorier: 

undervisning om att söka och kritiskt värdera information, den förändrade lärarrollen, 

autentiska situationer och söka och kritiskt värdera i alla skolans ämnen.   

5.1 Behovet av att undervisa om kompetenserna 

Utifrån lärarnas svar kunde följande underkategorier urskiljas: förberedelse för 

samhällslivet, hur elever söker och värderar information och de digitala verktygen 

kräver kompetenser.  

5.1.1 Förberedelse för samhällslivet 

Alla lärarna beskriver den stora mängd med information som idag finns tillgänglig 

överallt som en enorm utmaning för elever, att det ställer krav på att de kan sålla och 

hantera det innehåll de möter och poängterar därför vikten av att undervisa om 

kompetenserna för att förbereda eleverna för samhällslivet.  

Hanna beskriver att undervisning om kompetenserna förbereder och rustar eleverna för 

samhället som väntar dem. ”Ju mer man jobbar med detta desto lättare blir det ju, 

eleverna blir ju mer självständiga […] kring det här med ’ja men hur ska vi tänka, vilken 

källa ska vi använda och så där’ […] man har kritiskt granskande elever som tänker till 

innan man gör någonting”. Detta menar hon både underlättar för eleverna i 

undervisningen i skolan men framförallt så bidrar det till att eleverna har lättare för att 

leva och fungera i det samhälle de idag är en del av och den värld som väntar dem i 

framtiden. Hanna förklarar att det innehåll och den information eleverna varje dag möter 

på sociala medier och liknande också är en viktig anledning till varför undervisning om 

kompetenserna behövs. ”Jag tänker behovet är jätte, jättestort […] speciellt nu tycker jag 

när dom kommer upp i tonåren i hur stor del som av deras liv som kretsar kring dom här 
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sociala medierna […] alltså det finns så mycket runt det här, man tar så mycket ställning 

idag […] som man omedvetet inte reagerar på liksom”.  

Johan förklarar också att undervisning om kompetenserna att söka och kritiskt värdera 

information är viktigt för att förbereda eleverna för deras framtida liv i samhället. ”Det är 

jätteviktigt, just för att […] ska man kunna delta aktivt i en samhällsdebatt eller vad som 

händer i samhället så måste man […] kunna följa den och värdera vad som är sant och 

inte sant.  

Eva beskriver att undervisning om kompetenserna att söka och kritiskt värdera 

information är viktigt för att eleverna ska lära sig att tänka själva och reflektera över vad 

det verkligen är för information de får till sig. Hon förklarar att: ”Förr var det ju bara 

reklam i princip, men idag är det ju även i allt. Dom omges ju […] utav flöden av 

information och i allt detta så måste dom lära sig att sovra. Hon menar att eftersom det 

idag sprids så mycket osanningar och infiltrationer på olika sätt är det viktigt att eleverna 

i skolan får lära sig att värdera trovärdigheten och sanningshalten i den information de 

möter. ”Man kan ju inte skydda dom från det, utan måste ge dom verktygen”, förklarar 

Eva.  

5.1.2 Hur elever söker och värderar information 

Hanna upplever att den svåra delen för eleverna när de ska söka och kritiskt värdera 

information är att just kritiskt kunna värdera den information som de fått fram. Hon 

menar att det oftast är att ”[…] man tar första bästa källa, man liksom googlar någonting 

och så tar man den översta och så tänker man inte så mycket”. Hon förklarar att eleverna 

lätt köper någon annans åsikter eller vad någon annan säger utan att fundera över 

rimligheten i det hela, att eleverna saknar den där kritiska förmågan och bara sväljer allt 

de ser och hör med hull och hår. Hon förklarar vidare att: ”[…] det är ju just det som jag 

tycker är den största utmaningen egentligen, att automatisera det här, precis som man 

automatiserar stora plus och lilla minus […] det är ju jätte, jättesvårt. Det är ju bara nöta, 

nöta, nöta […]”.   

Helena beskriver elevernas tillvägagångssätt i att söka och kritiskt värdera information på 

ett liknande sätt. ”Dom är ju väldigt snabba med att, att kanske inte titta på fler än en sida 

utan dom, dom nöjer sig liksom med att titta en gång”. Hon förklarar att hon tycker att 
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eleverna saknar en medvetenhet för hur de söker och värderar information på ett 

fungerande sätt. ”Vi behöver jobba med att göra dom mer medvetna kring, att är det som 

står på nätet sant? Kan man verkligen tro på allt som står?”. Hon upplever därmed att 

eleverna behöver bli bättre på att till exempel undersöka flera sidor för att på så sätt 

kunna lära sig att värdera sanningshalten i det innehåll de möter.  

Johan förklarar däremot att han upplever att hans elever i större utsträckning väljer att 

använda sig av sidor de känner till och är säkra på. ”Alltså dom tittar dels varifrån faktan 

kommer ifrån och väljer gärna NE eller UR […] hemsidor som dom känner sig lite mer 

säkra på […] än vad dom gjorde i början för då kunde dom liksom ta en text från vad 

som helst utan att kolla lite vad det var”. Att eleverna är så pass medvetna och kan 

ifrågasätta innehållet och kritiskt kan granska det de möter tror han beror på att han tidigt 

började arbeta med kompetenserna när eleverna började i årskurs 4 och att det sedan har 

fått bli en progression genom årskurserna.  

5.1.3 Digitala verktyg kräver kompetenser 

De digitala verktygen som redskap i undervisningen beskriver alla lärarna som något 

positivt eftersom det underlättar undervisningen då eleverna tycker att det är spännande 

och är motiverade till att använda det. Däremot förklarar några lärare att de digitala 

verktygen i undervisningen också burit med sig vissa negativa effekter eftersom det 

ställer krav på fungerande kompetenser både hos lärare och elever.  

Lisa förklarar att de digitala verktygen i undervisningen blir en utmaning både för elever 

och lärare eftersom det för med sig att de behöver kompetenser i att kunna förhålla sig till 

och hantera stora mängder av information. ”Dom har ju hela […] världen i ipaden och 

det, det är ju en svårighet i sig att […] sålla. Alltså […] du kan se vad som helst. Hade du 

haft en lärobok så är den mer granskad […] nu har dom internet, så det är superviktigt 

tror jag att dom lär sig […] vem är det som står bakom”.  

Lisa förklarar också att satsningar har gjorts på hennes enhet, men främst berört de mer 

tekniska delarna, varpå hon upplever att hon saknar satsningar om hur undervisning om 

kompetenserna att söka och kritiskt värdera information kan gå till. ”Det handlar ju om 

att alla ska lära sig hur du startar ipaden, hur du går in i ett program […] vi har ju våran 
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lärplattform, alltså hur den funkar […] det handlar ju inte alls om […] hur undervisar vi 

eleverna i att välja rätt källa utan det ligger ju på mig som lärare”.  

Eva förklarar att de digitala verktygen i undervisningen medför att eleverna får tillgång 

till ett stort utbud av information, vilket kräver att eleverna lär sig att vara kritiska och 

reflektera över innehållet. ”Det finns starka krafter som påverkar dom […] med fel 

nyheter och fel kunskap och allt detta. Så det är därför det viktigt att man […] pratar med 

dom om […] vad är det jag läser, är detta riktigt, är det sant, kan det vara såhär?”.  

5.1.4 Resultatsammanfattning  

Lärarna beskriver att undervisning om kompetenserna att söka och kritiskt granska 

information behövs för att eleverna ska förberedas och rustas för att fungera i och förstå 

det framtida samhälle som väntar dem. Dagens digitala och informationstäta samhälle 

ställer krav på att eleverna har fungerande kompetenser i att hantera allt de möter, men 

lärarna upplever att eleverna har bristande kompetenser när det kommer till att söka och 

kritiskt värdera information. Eleverna väljer ofta den första källan som kommer upp och 

reflekterar sällan över trovärdigheten, vilket gör att lärarna anser att eleverna genom 

undervisningen behöver ges möjlighet utveckla fungerande kompetenser och en större 

medvetenhet i arbetet med det. Lärarna menar också att de digitala verktygen som 

arbetsredskap i undervisningen medför också att eleverna får tillgång till ett stort utbud 

av information och för att de ska kunna hantera det på ett bra sätt behöver eleverna 

genom undervisningen utveckla fungerande kompetenser i att förhålla sig till och hantera 

det.  

5.1.5 Resultatanalys 

Enligt pragmatismens teori om lärande är det skolans uppgift att förbereda eleverna för 

det samhälle som väntar dem. Resultatet i denna studie kan relateras till pragmatismens 

teori om lärande, eftersom att lärarna beskriver behovet av att undervisa om 

kompetenserna att söka och kritiskt värdera information för att eleverna ska kunna 

utvecklas och förberedas för att fungera i samhället. I resultatet framgår det också att de 

digitala verktygen i undervisningen medför ett stort informationsflöde som ställer krav på 

att eleverna har fungerande kompetenser i att hantera det, vilket lärarna upplever att 

många eleverna till stor del saknar. Detta påvisar behovet av att undervisning om 

kompetenserna att söka och kritiskt värdera information är nästintill nödvändigt, för att 



21 
 

eleverna ska kunna ges möjlighet till att bli kompetenta samhällsmedborgare i det 

framtida samhället som väntar dem.  

5.2 Lärarnas arbete med kompetenserna  

Utifrån lärarnas svar kunde följande underkategorier urskiljas: Undervisning om att söka 

och kritiskt värdera information, den förändrade lärarrollen, autentiska situationer och 

söka och kritiskt värdera i alla skolans ämnen.  

5.2.1 Undervisning om att söka och kritiskt värdera information 

I lärarnas beskrivningar av undervisningen om att söka och kritiskt värdera information 

går det att urskilja att vissa lärare arbetar med kompetenserna mer planerat vid olika 

tillfällen, medan andra lärare tar tillvara och använder sig av de mer oplanerade 

situationerna som kan uppstå i undervisningssituationer. De lärare som ibland använder 

sig av de oplanerade situationerna som kan uppstå under lektioner menar att 

undervisningen på så vis blir mer knuten till de verkliga situationerna som kan ske i 

elevernas vardag.  

Hanna beskriver att hon oftast arbetar med kompetenserna att söka och kritiskt värdera 

information i undervisningen planerat men också till viss del oplanerat. ”Jag jobbar 

väldigt mycket […] explicit med det. Vi kan göra gemensamma sökningar på tavlan […] 

och speciellt när man har en ny klass tänker jag, eller en ny 4: a […] till att eleverna 

succesivt blir mer självständiga”. Hon förklarar vidare att hon trots att hon i stor 

utsträckning jobbar mycket explicit med det, även kan se de oplanerade situationerna, till 

exempel en fråga från en elev i klassrummet, som en stor fördel. ”Sen är det ju ofta när vi 

har i klassrummet ’ah vad kan det här vad kan detta betyda’ […] ’ah men vi googlar då’ 

och då får man ju ta det lite för vad det blir”. Hon menar att det kritiska värderandet 

kommer in bra i en sådan situation eftersom en sökning kan generera allt från 

aftonbladet-artiklar till mer vetenskapliga artiklar. Hanna menar att detta sättet egentligen 

är det bästa sättet att arbeta på eftersom det blir autentiska situationer. ”Det här är faktiskt 

något som de lika gärna skulle kunna söka på hemma”, förklarar hon.  

Johan beskriver att han arbetar med kompetenserna att söka och kritiskt värdera 

information främst i svenskämnet där han menar att det behandlas relativt ofta, men han 

förklarar också att det är en central del även i samhällskunskap och So-ämnena. ”Dels så 
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brukar vi ta upp det när […] tillfälle ges och det gör det ju, det är ju rätt så häftigt det 

med […] Trump nu med alternativ fakta och alternativa sanningar […] det har vi pratat 

mycket om”. Han förklarar vidare att han i undervisning om att söka och värdera 

information ofta brukar plocka in exempel att använda som känns elevnära. ”När det 

dyker upp saker på sociala medier, för det är ju extremt lätt att […] att skriva någonting 

och så granskar man inte det, så sprider det sig jättefort. Så jag brukar plocka exempel 

som känns elevnära och så tar vi upp det och så tittar vi på det och så, vad kan va sant 

och inte sant”.  

Eva beskriver ett exempel där hon tidigare använt tidningar i arbetet med kompetensen 

att kritiskt värdera information, där de då till exempel tittade på hur artiklar är 

uppbyggda, hur tidningen kan läsas och liknande. I och med de digitala verktygen och 

den stora mängd information som nu finns tillgänglig menar hon att arbetet numera 

kännetecknas av ett mer undersökande arbetssätt, där eleverna genom hennes 

handledning och stöttning söker och kritiskt värderar genom att till exempel jämföra 

informationen de får fram på digital väg med informationen i en lärobok.   

5.2.2 Den förändrade lärarrollen 

Flera av lärarna beskriver att deras roll som lärare i undervisning om kompetenserna att 

söka och kritiskt värdera information innebär ett annat sätt att tänka och arbeta. Hanna 

menar att det för läraren numera handlar om att kunna inta en mer handledande roll och 

finnas där och stötta med frågor som hjälper eleverna att tänka och reflektera i 

lärandeprocessen. ”Man kan inte se lärarrollen som en expert som vet allt, som har en 

väg utstakad och klar för sig, utan istället så får man ta en mer handledande roll där […] 

det kanske är eleverna som är experter […] att man utforskar tillsammans”.  

Eva förklarar att hon tror att det är viktigt att handleda eleverna i arbetet med att söka och 

kritiskt värdera information. ”Att man lär dom att […] leta och hitta och läsa. Att man 

börjar så och att dom kan utifrån det sen bygga på och leta mer”. Vidare förklarar hon att 

hon tror att det är viktigt att som lärare finnas där och lära eleverna strategier i att leta, 

söka och resonera sig fram. ”Att man uppmuntrar dom till att titta på fler källor än bara 

en, det tycker jag är viktigt. Och sen att man resonerar och pratar med dom […] och att 

det här att vara kritiska till det dom får fram […] så att man gör dom medvetna”.   
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I sina beskrivningar lyfter lärarna fram olika faktorer som kan påverka och vara 

avgörande för hur, om och i vilken utsträckning lärare väljer att undervisa om 

kompetenserna att söka och kritiskt värdera information. Lisa förklarar att hon tror att 

lärarens egna val och intressen i stor utsträckning påverkar i vilken utsträckning en lärare 

väljer att lägga fokus på och arbeta med kompetenserna i undervisningen. ”I allt det vi 

gör så är det ju […] vi väljer ju lite hur mycket vi lägger tid på det […] jag tror att det 

handlar mycket om mitt intresse, alltså vad vi själva vill lägga fokus på […] vilket 

intresse en lärare har”. Vidare förklarar hon att eftersom det inte finns några tydligt 

utskrivna regler eller krav på hur mycket tid som ska läggas på undervisning om att söka 

och kritiskt värdera information är det lärarens egna val och sätt att arbeta som blir 

avgörande för hur mycket tid som avsätts till det. ”Jag kan ju jobba med det en lektion 

om jag vill, jag har ju följt mina styrdokument. Sen kan jag ju välja att jobba med det 

aktivt i […] samhällskunskap. Alltså hur jag kopplar det [...] så jag tror det spelar väldigt 

stor roll vad läraren har för intressen”. 

Hanna förklarar att att vilken generation en lärare är född i också i stor utsträckning 

skulle kunna påverka i vilken grad en lärare väljer att arbeta med kompetenserna att söka 

och kritiskt värdera information. ”Är man född i en generation där man är van vid att 

jobba digitalt, som många yngre är så tror jag att också att det är lättare att ha förståelse 

för det […] att det är lättare att förstå grejen bakom och […] finnas på dom arenorna”.  

5.2.3 Autentiska situationer  

Flera av lärarna förklarar att de upplever att elever ibland har svårt att koppla skolans 

innehåll med det de sedan möter i verkligheten, att det blir som två olika världar för 

eleverna. Några av lärarna beskriver att det är viktigt att man som lärare vågar, vill och 

kan befinna sig på elevernas arenor för att ta reda på och få förståelse för vad det är 

eleverna dagligen möter samt att man som lärare inte heller är rädd för att plocka in det 

innehållet i undervisningen.  

Johan beskriver hur han i arbetet med kompetenserna att söka och kritiskt värdera 

information brukar plocka olika saker som han upplever är elevnära. ”När det dyker upp 

på sociala medier […] eller att dom har känt sig lurade av någonting […] på instagram 

eller någonting […] det engagerar dom”. Texter och annat innehåll som finns på dessa 

sociala medier kan då fungera som material i undervisningen. Som ett exempel beskriver 
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han hur ett nyhetsfenomen som var aktuellt för ett något år sedan och som snabbt spreds 

på det sociala mediet instagram, hade engagerat eleverna väldigt mycket. Information 

och rykten om vad som hade hänt och hur polis skulle agera hade spridits, varpå eleverna 

bar med sig olika uppfattningar och teorier om det till undervisningen i skolan. ”Ja, då får 

man ju diskutera det om polisen vill nå allihopa, gör dom det via instagram eller gör dom 

det via Sveriges television då […] så att man gör dom medvetna på att man måste 

reflektera över var källan kommer ifrån”.  

Även Hanna förklarar vikten av att plocka in till exempel texter eller olika fenomen som 

dyker upp på sociala medier i undervisningen. ”Där tror jag […] att vi måste vara 

mycket, mycket bättre på att plocka in dom sakerna. Vi måste plocka in sociala medier i 

undervisningen för att dom ska förstå att man kan lika gärna kritiskt granska någonting 

på facebook som på aftonbladet eller wikipedia liksom”. Hon beskriver att hon upplever 

att eleverna i undervisningen verkar har koll på det här med källor och hur de ska värdera 

dem, men att eleverna när de kommer utanför klassrummets väggar och till exempel går 

in på något socialt medium tycks ha glömt bort allt. ”Tyvärr så är kopplingen mellan 

skolan och verkligheten inte alltid, hör inte alltid ihop. Och det är synd, det behöver vi 

jobba med”.  

5.2.4 Söka och kritiskt värdera i alla skolans ämnen 

För att eleverna ska kunna utveckla dessa kompetenser och kunna relatera det till och 

använda det i vardagslivet tror flera av lärarna att det behövs en kontinuitet och ett 

”helhetstänk” i arbetet med att söka och värdera information i skolans undervisning.   

Majoriteten av lärarna menar att arbetet med kompetenserna att söka och kritiskt värdera 

information främst sker i svenskämnet och i samhällsorienterande ämnena då det 

kommer sig mest naturligt där, samt också i några fall i de naturorienterande ämnena. 

Däremot är alla lärarna övertygade om att kompetenserna att söka och värdera 

information i undervisningen egentligen är relevant i alla skolans ämnen. Hanna förklarar 

att kompetenserna att söka och värdera information finns med som ett kunskapskrav i 

svenskämnet, vilket hon tror lett till att många lärare ser det som svensklärarnas uppgift 

att undervisa om. Hon menar att i och med att kompetenserna i dagens digitala samhälle 

egentligen är något som behöver jobbas med hela tiden, behöver undervisning om 

kompetenserna bli alla lärares ansvar. ”Egentligen så […] är det här någonting som vi 
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skulle behöva jobba med som en röd tråd från förskolan och upp till årskurs 9 egentligen, 

så att man kan se en progression och hela det här”. Enligt Hanna är det något som 

ständigt måste pågå och vara aktuellt i allt som sker i skolan, för att det ska leda till en 

större helhet genom alla skolans ämnen. ”Jag skulle vilja se att vi gör det mer […] att 

man har en plan för det på skolan […] hur kan progressionen se ut för vad man kan söka 

[…] som när jag tar emot en ny 4:a att jag vet att ja men det här har dom gått igenom, jag 

kan börja på denna nivån och ta det vidare liksom”.  

Johan förklarar att han tror att det är viktigt med en kontinuitet i arbetet med 

kompetenserna att söka och kritiskt värdera information i all undervisning som sker i 

skolan, med tanke på att skolan blir mer och mer digital. ”Och vi kommer och […] lägga 

bort mer och mer läromedel […] till förmån för, ja digitala läromedel. Och […] 

förhoppningsvis så kommer den och granskas också, men det kan inte göra det lika […] 

noga som våra vanliga läroböcker. Utan det går så fort här”.  

5.2.5 Resultatsammanfattning 

Resultatet i denna studie visar att arbetet med kompetenserna att söka och kritiskt värdera 

information i undervisningen kan vid vissa tillfällen bedrivas planerat och med ett i 

förväg genomtänkt innehåll. Undervisningen kan också i vissa fall bedrivas mer 

oplanerat, där situationer som uppstår under pågående lektioner kan resultera i givande, 

autentiska och verklighetsnära lärandetillfälle. Flera av lärarna beskriver också att deras 

roll som lärare i arbetet med kompetenserna handlar om att kunna frångå expertrollen och 

i större utsträckning fungera som en handledare för eleverna och lära tillsammans med 

dem. För att arbetet med kompetenserna ska vara utvecklande för eleverna och för att de 

lättare ska kunna koppla skolans innehåll med verkligheten förklarar några av lärarna att 

det är en förutsättning om det innehåll som behandlas i undervisningen ligger nära de 

arenor som eleverna till vardags befinner sig på. Flera av lärarna beskriver också att 

arbetet med kompetenserna att söka och kritiskt värdera information oftast är begränsat 

till vissa av skolans ämnen, men att de upplever att det egentligen skulle vara relevant i 

alla skolans ämnen och att det skulle kunna leda till en större helhet om kompetenserna 

blev hela skolans ansvar att undervisa om.  
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5.2.6 Resultatanalys  

Enligt pragmatismens teorier om lärande bör individers individuella egenskaper vara 

utgångspunkten för de undervisningssammanhang som planeras, för att individen på 

bästa sätt ska ges möjlighet att utvecklas. Resultatet i denna studie kan relateras till 

pragmatismens teori om lärande eftersom lärarna beskriver vikten av att i undervisningen 

om kompetenserna att söka och kritiskt värdera information plocka in ett innehåll som 

ligger nära de arenor som eleverna befinner sig på i vardagen. Detta påvisar vikten av att 

som lärare låta elevernas erfarenheter och redan befintliga kunskaper vara utgångpunkten 

och på så sätt möjliggöra för dem att utveckla ny kunskap. Inom pragmatismens teori 

kännetecknas lärandet av att det är en process, där till exempel ett problem reds ut genom 

ett undersökande arbetssätt. Detta kan till exempel kopplas till de oplanerade tillfällena 

som några av lärarna beskriver kan uppstå i undervisningen och som innebär att lärare 

och elever tillsammans söker efter något de vill ta reda på och sedan tillsammans 

diskuterar och värderar huruvida den framkomna informationen är trovärdig och relevant. 

Ett undersökande arbetssätt ger eleverna möjlighet att vara aktiva och relatera sina 

personliga erfarenheter och reflektioner till arbetsprocessen, vilket i sin tur kan leda till 

att de utvecklar relevanta kompetenser som de kan ha nytta av som samhällsmedborgare.  
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6 Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att, med vetskapen om den digitala förändring som 

skett i svensk skola, undersöka vilka uppfattningar och kunskaper undervisande lärare 

har om media literacy och de två kompetenserna att söka och kritiskt värdera information 

i förhållande till svenskundervisningen i årskurs 4–6. För att uppfylla syftet har följande 

frågeställningar använts: hur definierar lärare behovet av att undervisa om media literacy-

kompetenserna att söka och kritiskt värdera information i svenskundervisningen i årskurs 

4-6 och hur arbetar lärare med media literacy-kompetenserna att söka och kritiskt värdera 

information i svenskundervisningen i årskurs 4-6? I denna studie har en kvalitativ metod 

använts, där material samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma 

lärare i årskurs 4–6. I detta kapitel presenteras en diskussion om metodvalet följt av en 

diskussion om resultatet. 

6.1 Metoddiskussion 

Urvalet i denna studie har bestått av 5 verksamma lärare, som alla undervisar i svenska i 

årskurs 4–6. I den inledande kontakt som tog genom att mejl skickades ut till rektorer och 

lärare efterfrågades endast verksamma lärare som undervisar i svenska i årskurs 4–6. 

Denna avgränsning tror jag kan ha påverkat resultatet både till viss del positivt men 

också till viss del negativt. Enligt Skolverket (2017b) är det svenskämnet som har 

huvudansvaret för att eleverna utvecklar kompetenser i att söka och kritiskt värdera 

information, varpå den avgränsning jag valt att göra kan anses vara relevant. I och med 

att de lärare som deltagit i studien har lång erfarenhet av att arbeta som lärare i svenska 

och därmed har stor erfarenhet av att undervisa i det, fanns vetskapen om att de skulle 

kunna bidra med relevant kunskap och information till undersökningen. Däremot skriver 

Skolverket (2017b) att det även i andra skolämnen ingår att kunna söka och kritiskt 

värdera information, varpå det därför även skulle kunnat ha varit relevant att ha intervjuat 

lärare som också undervisar i andra ämnen i årskurs 4–6. Jag upplevde att det var svårt 

att få lärare som hade möjlighet att ställa upp på intervju och jag tror att avgränsningen 

till just ämnet svenska kan ha haft en bidragande orsak till att jag inte fick fler svar från 

lärare som kunde tänka sig att ställa upp. Om jag istället hade valt att endast begränsa 

urvalet med kriteriet att lärarna skulle vara verksamma i årskurs 4–6 och inte lagt någon 

större vikt vid vilket ämne de undervisade i, hade jag eventuellt kunnat få fler lärare att 

ställa upp. Detta hade kunnat ge en större mängd insamlat material och hade kunnat bidra 
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till att det hade blivit större motsatser mellan de deltagande lärarnas respektive svar. 

Resultatet i denna studie går inte att generalisera eftersom att urvalet endast består av fem 

deltagande lärare. I denna kvalitativa studie är däremot inte syftet att generalisera utan 

undersöka respondenters olika uppfattningar och föreställningar. Jag upplever det som en 

styrka med att denna studies urval består av lärare med olika lång erfarenhet av att 

undervisa i svenska i årskurs 4–6.  

Till denna studie har materialet samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fem 

verksamma svensklärare i årskurs 4–6. Fördelen med att använda semistrukturerade 

intervjuer som metod upplevde jag var att alla de deltagande lärarna gavs möjlighet till 

att komma till tals och delge sina egna personliga tankar, reflektioner och uppfattningar 

om de frågor jag ställde, eftersom intervjuerna skedde var för sig. I och med att 

intervjuerna även spelades in kunde jag som intervjuare fokusera på att ställa följdfrågor 

när tillfälle gavs, vilket medförde att intervjuerna ibland blev som ett samtal och därmed 

ledde till att intervjupersonen kunde utveckla och fördjupa sitt svar.  

Flera av de deltagande lärarna upplevde däremot att det både var ett svårt område att 

arbeta med i undervisningen samt att i en intervjusituation precisera sina egna 

upplevelser och kunskaper om det. Jag som intervjuare försökte i de fall lärare inte kom 

vidare i sina förklaringar att ställa följdfrågor som ett led i att hjälpa dem vidare vilket till 

viss del möjliggjorde för lärarna att utveckla sina svar. Däremot hade ett annat möjligt 

tillvägagångssätt kunnat vara att använda sig av fokusgruppsintervjuer. I en 

fokusgruppsintervju får ett visst antal deltagare tillsammans diskutera specifika 

frågeställningar (Bryman, 2018). Denna metod hade kunnat leda till att lärarna i 

diskussioner kunnat utbyta tankar och idéer och tillsammans tänkt några steg längre än 

vad de kanske skulle göra på egen hand. Ytterligare ett tillvägagångssätt hade kunnat 

vara att inledningsvis genomföra en fokusgruppsintervju med en grupp lärare där de får 

diskutera övergripande frågeställningar och tillsammans reflektera och ”värma upp”, för 

att sedan genomföra semistrukturerade, enskilda intervjuer med varje lärare och ställa 

mer ingående frågor för att varje lärares personliga erfarenheter och kunskaper ska 

synliggöras.   

Flera av de deltagande lärarna bad om att få tillgång till frågorna innan intervjun för att 

de skulle kunna fundera och förbereda sig. Ett beslut togs om att delge alla de deltagande 

lärarna frågorna innan utifrån bedömningen att det troligtvis skulle kunna ge utförligare 

svar. I efterhand anser jag att detta endast hade en positiv påverkan på resultatet, 
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eftersom det minimerade risken för att lärarna inte skulle veta vad de skulle svara och 

behöva känna sig osäkra utan istället underlättade för dem och eventuellt också 

möjliggjorde för djupare tankar eftersom de hade haft längre tid än endast intervjutiden 

på sig att reflektera. 

6.2 Resultatdiskussion 

Min uppfattning utifrån lärarnas beskrivningar är att undervisning om media literacy-

kompetenserna att söka och kritiskt värdera information är viktigare idag än någonsin på 

grund av det stora informationsflöde som idag omger elever samt det utökade kravet på 

användande av digitala verktyg i undervisningen. Lärarna beskriver att de digitala 

verktygen i undervisningen innebär ett förändrat sätt att arbeta i och med att det ställer 

krav på att undervisningen möjliggör för elever att utveckla de kompetenser de behöver 

för att vara rustade för samhälle som väntar dem.  

Det är ett övergripande mål för all undervisning som sker i skolan att elever ges 

möjlighet att utveckla de kompetenser som krävs för att fungera i ett komplext samhälle 

(Skolverket, 2017c). Detta innebär att elever behöver utveckla kunskaper och 

kompetenser i att söka och kritiskt värdera information för att kunna möta ett stort antal 

källor och information varje dag, något som är ett centralt och långsiktigt mål i ämnet 

svenska (Skolverket, 2017b). Vidare skrivs det att: 

”Även i en del andra skolämnen ingår det att använda och kritiskt granska 

källor. Men det är svenskämnet som har huvudansvaret för att eleverna lär 

sig att söka information ur ett allt mer varierat urval av källor, en kunskap 

som de sedan har användning av i andra skolämnen.” (Skolverket, 2017b, 

s.6-7).  

I resultatet i denna studie framgår det av de intervjuade lärarnas beskrivningar att 

undervisning om kompetenserna att söka och kritiskt värdera information till 

övervägande del sker i svenskämnet, till viss del i de samhällsorienterande ämnena och i 

enstaka fall i de naturorienterande ämnena. Även i Skolverkets kommentarmaterial Få 

syn på digitaliseringen på grundskolenivå (Skolverket, 2017a) beskrivs undervisning om 

kompetenserna främst vara begränsade till dessa ämnen. Eftersom utvecklandet av 

relevanta kompetenser är ett övergripande mål med all undervisning och kompetenserna 
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att söka och kritiskt värdera information kan sägas vara högst relevanta kompetenser att 

besitta i dagens samhälle, anser jag att det blir en motsättning då dessa kompetenser 

endast ges huvudansvar i svenskämnet. Resultatet i denna studie visar också att lärarna 

ansåg att kompetenserna att söka och kritiskt värdera information är något som 

egentligen är väldigt relevant och går att undervisa om i alla skolans ämnen. Hanna 

uttryckte att det borde vara en självklarhet genom alla skolans årskurser samt också att 

det egentligen skulle behöva vara en ännu tydligare skrivning för det i läroplanen igenom 

alla skolans ämnen. Detta påvisas även av Mahoney &Khwajas (2016), vars 

undersökningsresultat visade att det finns en avsaknad av en tydligare skrivning i 

läroplaner, vilket resulterar i att undervisning kring kompetenserna blir olika beroende på 

hur skolors huvudmän, rektorer och lärare väljer att prioritera. I och med att digitala 

verktyg, internet, sociala medier och liknande idag också är centrala inslag i elevernas 

skol-och vardagsliv och är något de använder i många olika syften, anser jag att det blir 

motsägelsefullt att undervisning om kompetenserna endast fokuseras i svenskämnet. De 

digitala verktygen är också numera något som ska användas i skolans alla ämnen, varpå 

undervisning om kompetenserna att söka och kritiskt värdera information i min mening 

borde vara en nödvändighet och ges lika stort fokus i skolans alla ämnen.  

Enligt Andersson, Grönlund & Wiklund (2014) bör införandet av 1:1 i skolan inte ses 

som ett teknikprojekt, utan som ett förändringsprojekt som pågår under en längre tid. 

Resultatet i denna studie visar däremot att lärare till stor del upplever det mer som ett 

teknikprojekt än ett förändringsprojekt. Läraren Lisa förklarar att hon tycker att det känns 

som om fokus till största del ändå ligger på hur de digitala verktygen och tekniken 

fungerar, hur ett digitalt verktyg startas och hur de olika programmen som medföljer 

fungerar. Hur man som lärare bör arbeta med dem i undervisningen för att möjliggöra för 

eleverna att utveckla kompetenser i att söka och kritiskt värdera den information de 

möter, det är upp till varje lärare att själv bestämma. För att införandet av de digitala 

verktygen, 1:1, i undervisningen ska bli ett förändringsprojekt och inte ett teknikprojekt 

anser jag att lärare behöver tydligare riktlinjer, råd och större tillgång till 

kompetensutveckling för att de i sin tur ska kunna utföra sitt arbete och utveckla 

elevernas kompetenser. Jag tror också att det skulle vara en förutsättning om alla lärare 

ser värdet av att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper med varandra och som 

Eva påpekade, låta diskussioner kollegor emellan och i arbetslagen vara centrala delar för 

att utvecklingen ska vara gynnsam och leda framåt.  
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Considine, Horton & Moorman (2009) beskriver vikten av att lärare förstår vilka 

attityder, tidigare erfarenheter och kunskaper eleverna bär med sig och tar det i beaktande 

i planerande och genomförande av undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla och bygga nya kunskaper på de redan befintliga kunskaperna. Resultatet i denna 

studie visar att majoriteten av de verksamma lärarna beskriver vikten av att utgå från 

elevernas erfarenheter för att undervisningen ska upplevas som relevant och engagera 

eleverna. En lärare, Hanna, beskrev att hon tror att lärare i större utsträckning behöver 

befinna sig på elevernas arenor och plocka in ett innehåll i undervisningen som är ligger 

nära deras vardag, för att eleverna ska ha lättare att applicera de kunskaper de lär sig i 

skolan med verklighetens vardag. Detta är jag beredd att hålla med om eftersom jag anser 

att elevernas tidigare kunskaper och personliga erfarenheter för alla verksamma lärare 

bör vara utgångspunkten när undervisningen planeras. Om detta inte tas i beaktande av 

lärare tror jag att elevers motivation och möjlighet till lärande kan gå förlorade för lång 

tid framöver.    

Lärarens roll har de senaste åren förändrats främst i och med införandet av digitala 

verktyg i undervisningen, eftersom det ställer krav på att undervisningen ger eleverna 

möjlighet att utveckla kompetenser i att hantera det innehåll de möter. Resultatet i denna 

studie visar att flera av lärarna upplever att deras roll har förändrats och att de behöver 

fungera mer som stöttande handledare i lärandeprocessen. Hanna menar att lärare 

behöver kunna frångå rollen som expert och kunna stå vid sidan och guida och leda 

eleverna. Detta återfinns även i forskning, där Jolls (2015) beskriver att lärarens uppgift 

tidigare var att förmedla fakta, kunskap och innehåll i förutbestämda steg för att främja 

det individuella lärandet, medan det numera handlar om att en handledande roll för att 

leda eleverna i kunskapsprocessen. Detta kräver också att läraren funderar över och 

ifrågasätter hur olika läromedel, arbetssätt och metoder överensstämmer med de 

styrdokument som gäller (Dunkelz, 2014).  

Läroplanen kräver att lärare ska använda de digitala verktygen i undervisningen och 

möjliggöra för eleverna att utveckla kompetenser i att söka och värdera information, men 

trots detta krav är det flera faktorer som påverkar hur undervisningen blir. Lärares 

inställning, egna intressen, tidigare kunskaper och personliga val påverkar och är 

avgörande för hur, om och i vilken utsträckning elever ges möjlighet till att utveckla 

kompetenserna att söka och kritiskt värdera information i undervisningen (Andersson & 
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Ström, 2017; Kansanen & Hansén, 2017). Vilken generation en lärare är född i kan ha 

betydelse för hur en lärare väljer att arbeta med media av olika slag i undervisningen 

(Oxstrand, 2013). Resultatet i denna studie visar att några lärare tror att det skulle kunna 

vara så att lärare i den yngre generationen kan ha lägre tröskel till användande av digitala 

verktyg och befinna sig på elevernas arenor, medan det för äldre lärare kan vara svårare 

att släppa taget om det planerade och ta sig in på elevernas arenor. När det kommer till 

att undervisa om kompetenserna att söka och kritiskt värdera information förklarar några 

lärarna att de ser de oplanerade situationerna som kan uppstå som värdefulla eftersom det 

blir autentiskt och verklighetsnära, samt att de ofta använder sig av material som eleverna 

är bekanta med. En lärare beskriver däremot att hon arbetar mer planerat med det genom 

att till exempel arbeta med hur tidningsartiklar är uppbyggda eller att låta eleverna 

jämföra information de hittar på nätet med information en lärobok. Oxstrand (2013) 

skriver att lärare från den äldre generationen som undervisar om att kritiskt värdera i 

större utsträckning till exempel använder sig av i förväg granskat material, medan lärare 

från den yngre generationen använder material som i större utsträckning finns tillgänglig 

på internet och som eleverna är bekanta med. Resultatet i denna studie visar därmed att 

lärare bär på olika erfarenheter och kunskaper om hur undervisning om kompetenserna 

att söka och kritiskt värdera information kan gå till, vilket påverkar och leder till olikhet i 

hur lärare planerar och genomför sin undervisning. Därför anser jag att det är viktigt att 

det på skolor och enheter möjliggörs och skapas tillfällen för lärare att utbyta kunskaper 

och kompetenser med varandra, eftersom alla bär med sig olika kunskaper och 

erfarenheter om det. I rollen som verksam lärare anser jag därför att det är av yttersta vikt 

att det gemensamma lärandet tillsammans med kollegor prioriteras. För att lärare ska 

kunna undervisa och lära dagens elever de relevanta kompetenser de behöver som 

samhällsmedborgare, måste lärare från olika generationer dela med sig av erfarenheter 

och kunskaper till varandra för att utveckling ska kunna ske.  

Lärare kan identifiera sig till olika grupper utefter vilken förmåga och kompetens de 

anser sig ha om media literacy-kompetenser, vilka benämns som techies, demystifiers 

och tastemakers (Hobbs & Tuzel, 2015). I resultatet i denna studie beskriver flera av 

lärarna att de ser det som en fördel med att i undervisningen använda sig av det 

medieinnehåll eleverna möter på fritiden, för att eleverna lättare ska kunna relatera 

skolans undervisning med vardagslivet. Dessa lärare skulle därför kunna benämnas som 

den kategori Hobbs & Tuzel (2015) beskriver som techies, som också beskrivs se 
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fördelen med att i undervisningen använda det medieinnehåll eleverna möter på fritiden. 

För min egen kommande yrkesutövning anser jag att det, i ett digitalt och föränderligt 

samhälle, kommer vara en fördel om jag som lärare kan definiera mig som en techie för 

att de elever som jag ska undervisa på bästa sätt ges möjlighet att utveckla kompetenser i 

att söka och kritiskt värdera information utifrån sina egna, personliga erfarenheter.  

6.3 Vidare forskning 

De skolor som intervjuerna för denna studie har genomförts på ligger alla i en kommun 

där digitaliseringen och implementerandet av digitala verktyg i undervisningen är långt 

framskridet. Ett förslag till vidare forskning hade varit att intervjua lärare som undervisar 

på skolor där implementerandet av digitala verktyg i undervisningen inte är lika långt 

framskridet för att jämföra skillnaden mellan hur lärare i skolor som inte har samma 

tillgång till digitala verktyg i undervisningen möjliggör för elever att utveckla 

kompetenser i att söka och kritiskt värdera information. Ytterligare ett förslag för vidare 

forskning hade varit att undersöka hur elever upplever att de genom undervisningen ges 

möjlighet till att utveckla kompetenser i att söka och kritiskt värdera information. Då 

eleverna i skolan är utgångspunkten för all undervisning som sker bör deras perspektiv 

tas i beaktande, varpå deras upplevelser av undervisning om dessa två kompetenser hade 

varit intressant att undersöka.  
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Bilagor 

Intervjuschema 

Innan intervjuns start delgavs de deltagande lärarna information om de forskningsetiska 

principer som detta arbete utgår ifrån.  

Informationskravet 

Detta examensarbete skriver jag med fokus på svensklärares uppfattningar och 

erfarenheter av media literacy och de två kompetenserna att söka och kritiskt värdera 

information i undervisning i svenska i årskurs 4–6. Ditt deltagande i denna intervju är 

frivilligt och du kan själv välja att avbryta din medverkan när du vill.  

Samtyckeskravet 

I denna undersökning har du rätt att själv bestämma över din egen medverkan. Går du 

fortfarande med på att bli intervjuad? 

Konfidentialitetskravet 

Du kommer i detta arbete att vara anonym och det kommer inte att framgå vad du heter 

eller vilken skola du arbetar på. Det är bara jag som kommer att ha tillgång till det 

material som spelas in.  

Nyttjandekravet 

Det som framkommer under denna intervju kommer endast att användas till detta 

examensarbete. Efter att arbetet har godkänt kommer det publiceras i Jönköping 

Universitys universitetsbibliotek samt databasen DiVA.  

 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Hur länge har du arbetat som lärare i svenska i årskurs 4–6?  

3. Vilken är din uppfattning av begreppet media literacy?  

4. Vilka erfarenheter har du av arbete med media literacy- kompetenserna att söka 

och kritiskt värdera information i undervisningen?  
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5. Hur upplever du att elever går tillväga när de söker och kritiskt värderar 

information i undervisningen?  

6. Ser du de digitala verktygen som en fördel eller en nackdel i arbetet med media 

literacy-kompetenserna att söka och kritiskt värdera information? På vilket sätt? 

7. Upplever du att det finns ett behov av att undervisa om media literacy-

kompetenserna att söka och kritiskt värdera information? På vilket sätt? 

8. Tror du att din egen kompetens/ motivation till media literacy påverkar i vilken 

utsträckning eleverna ges möjlighet att utveckla sina kompetenser i att söka och 

kritiskt värdera information?  

9. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att arbeta med media literacy- 

kompetenserna att söka och kritiskt värdera information i undervisningen?  

10. Är det något utöver det som sagt som du skulle vilja tillägga?  

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


