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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka tre lärares digitala kompetens i arbetet med att 

utveckla ett källkritiskt förhållningssätt hos elever i årskurs 3–4. Den teoretiska ut-

gångspunkten för studien är den sociokulturella teorin och studiens variant av 

TPACK-modellen som föreställer lärares digitala kompetens. Data samlas in genom 

observationer och semistrukturerade intervjuer och analyseras utifrån modellen. I 

analysen urskiljs lärarnas ämneskompetens, pedagogiska kompetens och tekniska 

kompetens. Resultaten tyder på en osäkerhet hos lärare, hur de skall tolka kursplanen 

i ämnet svenska i årskurs 1–3 för att utveckla elevens källkritiska förhållningssätt. För 

att skapa optimala förutsättningar i undervisningen för att utveckla det källkritiska 

förhållningssättet hos elever i årskurs 1–3, bör kunskapskraven för godtagbara kun-

skaper i slutet av årskurs 3 skrivas fram tydligare i läroplanen. Studiens resultat visar 

också vikten av att skolorna förse lärarna med stöd och fortbildning för att de skall 

kunna utveckla sin digitala kompetens.  

English title 

Swedish teachers’ digital competence: Teaching in a source-critical approach 

Nyckelord 

Digital kompetens, TPACK, källkritiskt förhållningssätt, stöttning, observation, in-

tervju  

Key words 

Digital competence, TPACK, source-critical approach, scaffolding, observation, 

interview	
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1 Inledning  

Samhällsutvecklingen öppnar upp för nya möjligheter och inom skolans ramar visar 

sig det främst genom digitaliseringens uppsving. För att kunna utnyttja digitalisering-

ens möjligheter samt för att identifiera de risker och utmaningar som finns, menar 

digitaliseringskommissionen (2016) att det är viktigt att synliggöra kunskap och tan-

kar om vad utvecklingen kan komma att betyda. Det är därför viktigt att inte enbart 

fokusera på de tjänster och möjligheter som digitaliseringen bidrar till utan också 

lägga fokus på de risker som den för med sig på olika nivåer.  

Lärarens ämneskompetens, pedagogiska kompetens samt tekniska kompetens 

utgör den digitala kompetensen och är grunden i Koehler och Mishras (2009) 

TPACK–modell där förkortningen TPACK står för technological pedagogical content 

knowledge. Den digitala kompetensen avspeglas även i läroplanen (Skolverket, 2011) 

där det skrivs fram att eleverna skall få möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur 

de kan formulera sina åsikter, både i text och i olika medier. Eleverna skall också 

utveckla sina kunskaper i hur de värderar och kritiskt granskar information som kom-

mer från olika källor. Det sistnämnda är dessutom ett av de långsiktiga målen som 

eleven förväntas uppnå i slutet av årskurs 9 (Skolverket, 2011).  

Skolinspektionens (2018) granskning om undervisningen gällande källkritiskt 

förhållningsätt i ämnet svenska betonar att skolan ständigt står inför nya utmaningar 

när det gäller att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt. Granskningen visar 

att skolan skall utbilda eleverna till att bli ansvarsfulla medborgare, där ett källkritiskt 

förhållningssätt är en del av det. I och med att internet och digitala texter ständigt 

förnyas behöver lärarna ha kunskap om sociala medier som är aktuella för eleverna 

(Skolinspektionen, 2018). Därför utgör lärarens digitala kompetens en grundsten när 

det kommer till att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt (Ahlbäck, 2018).  

Skolinspektionens (2018) granskning definierar källkritiskt förhållningssätt 

som ett paraplybegrepp vilket omfattar både informationssökning samt källkritik som 

förmågor eleven skall utveckla (Skolinspektionen, 2018). Föreliggande studie under-

söker därför lärares arbete i att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt, där 
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den aktuella forskningen i ämnet samt lärarnas handlingar, tankar och erfarenheter 

ligger till grund för undersökningen.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka tre lärares digitala kompetens i arbetet med att 

utveckla ett källkritiskt förhållningssätt hos elever i årskurs 3–4. För att uppnå studi-

ens syfte kommer följande frågeställningar besvaras: 

- Hur kommer lärarnas digitala kompetens till uttryck i undervisningen för att 

utveckla ett källkritiskt förhållningssätt hos elever? 

- Hur kommer lärarnas digitala kompetens till uttryck när de berättar om hur 

de arbetar med att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt? 

2 Forskningsbakgrund  

Följande avsnitt redogör för studiens teoretiska ram (2.1) följt av digital kompetens 

och källkritiskt förhållningssätt i styrdokument (2.2). Avslutningsvis presenteras tidi-

gare forskning (2.3) som studien vilar på.  

2.1 Teoretisk ram  
Föreliggande studie vilar på Vygotskijs sociokulturella teori som går ut på att lärandet 

är en livslång process som sker i samspel med andra (Säljö, 2014:305). I studien op-

erationaliseras teorins två begrepp, proximal utvecklingszon och stöttning.  

 Den proximala utvecklingszonen beskrivs som en zon med förmågor som ännu 

inte har utvecklats fullt ut (Daniels, 2001). Lärarens roll är att utmana elevernas sätt 

att tänka och att alltid ligga steget före i elevens utveckling, för att möjliggöra att 

eleven utvidgar sin proximala utvecklingszon (Daniels, 2001). Alla elever har olika 

utvecklingszoner och är i behov av olika sorts stöttning av läraren. Stöttning är det 

stöd en kunnig person till exempel en lärare eller en klasskamrat erbjuder till en 

mindre kunnig person (Daniels, 2001). Stöttning kan därmed vara när en lärare utma-

nar elevernas sätt att närma sig digitala texter.  

För att stötta eleverna och få dem att utvidga sin proximala utvecklingszon 

krävs att läraren har en digital kompetens (Koehler & Mishra, 2009). De kompetenser 
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som ingår i Koehler och Mishras (2009) TPACK-modell är ämneskompetens, peda-

gogisk kompetens, teknisk kompetens, pedagogisk ämneskompetens, teknisk-peda-

gogisk kompetens och teknisk ämneskompetens. När samtliga kompetenser samver-

kar har läraren den kompetens som är nödvändig inom en digitaliserad skolverksam-

het (Koehler & Mishra, 2009). På grund av studiens begränsade tidsram utgår ana-

lysen från en förenklad version av TPACK-modellen. De delar som behandlas i stu-

diens version är ämneskompetens (Ä), pedagogisk kompetens (P), teknisk kompe-

tens (T) samt digital kompetens (D). Ämneskompetens är en central del i läraryrket 

och läraren bör utforma undervisningen efter ett relevant ämnesinnehåll som eleverna 

förväntas lära. Pedagogisk kompetens innehåller förståelse för den aktuella målgrup-

pen samt hur undervisningen kan anpassas till olika grupper. Teknisk kompetens in-

nefattar lärares förmåga att använda särskilda teknologier för att stödja undervis-

ningen. Digital kompetens uppstår då de tre kompetenserna samverkar (se Figur 1).  

Figur 1. Studiens TPACK-modell 

 

2.2 Digital kompetens och källkritiskt förhållningssätt i styrdokument 
 
Styrdokumenteten innefattar skollagens allmänna bestämmelser där grundskolan 

skall ”ge elever kunskaper och värden samt utveckla elevernas förmåga att tillägna 

sig dessa” (Sverige, 2013). 2017 beslutade regeringen att förstärka och förtydliga 

skolans styrdokument med syfte att tydliggöra skolans uppdrag att stärka den digitala 

kompetensen. Ändringarna avsåg bland annat: 

att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, att 

använda och förstå digitala system och tjänster, att stärka elevernas källkritiska för-

måga, att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt 
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sätt med användning av digital teknik, att arbeta med digitala texter, medier och verk-

tyg samt att utveckla en förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och sam-

hället. (Regeringen, 2017) 

Beslutet bidrog till att en ny riktlinje i skolans arbete med normer och värden infördes, 

där ”alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma både möjligheter och risker som 

en ökande digitalisering medför” (Regeringen, 2017). Lärarens digitala kompetens 

möjliggör därför elevernas utveckling i ett källkritiskt förhållningssätt.  Kursplanen i 

svenska för årskurs 1–3 benämner källkritik och informationssökning i det centrala 

innehållet, dock finns källkritik och informationssökning inte med som ett kunskaps-

krav i slutet av årskurs 3.  

2.3 Tidigare forskning  
2018 utförde Skolinspektionen (2018) en kvalitetsgranskning där undervisningen i att 

finna och värdera information granskades. Granskningen visade att undervisningen 

behöver förnyas för att lyckas utveckla elevernas förmågor i att kunna analysera di-

gitala texter (Skolinspektionen, 2018). Lärare undervisar ofta i hur elever kan gå till-

väga för att avgöra en källas trovärdighet, där elever uppmuntras till att ständigt ställa 

sig kritiska till alla de texter de möter (Brante & Lund, 2017). Samtidigt visar en 

annan studie att många lärare upplever undervisningen i ett källkritiskt förhållnings-

sätt som problematisk (Limberg & Folkesson, 2006). Studien presenterar två motsä-

gande förhållningssätt dels genom en informationssökningsprocess som känneteck-

nas av värdering och bedömning av information, dels genom en tydlig ambition att 

hitta fakta och att förmedla en fast kunskapsgrund (Limberg & Folkesson, 2006). Vi-

dare menar både Skolinspektionens (2018) granskning samt Brante och Lunds (2017) 

studie att undervisningen sällan fokuserar på de platser på nätet där eleverna befinner 

sig samt att den nödvändiga uppföljningen ofta uteblir. 

Carlsson och Sundins (2018) studie visar att elever kopplar användningen av 

sökmotorer till att ”Googla”. Google anses som ett snabbt och enkelt sätt att finna 

information och sökmotorn visar information från många olika källor som eleven kan 

ställa mot varandra. Studien belyser också lärarens kompetens inom området och en 

förklaring till att eleverna inte resonerar och diskuterar kritiskt tänkande vid inform-

ationssökning är att läraren inte besitter de kunskaper som krävs (Carlsson & Sundin, 

2018). För att möjliggöra en undervisning där eleverna kan utveckla sin källkritiska 
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förmåga måste läraren själv ha ett källkritiskt förhållningssätt, samtidigt som lärarrol-

len fokuserar på att stötta eleverna vilket är något som både Alexandersson m.fl. 

(2007) och Karabay, Kuşdemir och Işıks (2015) studie belyser. Även lärarens inställ-

ning till digital teknik är en viktig del både i arbetet med det källkritiska förhållnings-

sättet, men också när det kommer till att eleverna skall få en likvärdig utbildning 

(Ahlbäck, 2018; Samuelsson, 2014).	Av den orsak att texter alltid tolkas utifrån olika 

perspektiv måste läraren synliggöra olika tolkningar av textinnehållet i sin undervis-

ning (Kim & Cho, 2017).  

Forskning visar att lärares ämneskompetens, pedagogiska kompetens och tek-

niska kompetens är centrala byggstenar i undervisningen och att elevers lärande gyn-

nas när dessa kompetenser samverkar (Koehler & Mishra, 2009). Lärarens digitala 

kompetens, som i föreliggande studie uppstår i skärpunkten mellan de tre kompeten-

serna, skapar förutsättningar för eleverna skall utvecklas (Salavati, 2013). Eftersom 

empiriska studier sällan belyser hur ett källkritiskt förhållningssätt kan utvecklas och 

förstås (Hjort, 2014) är studiens ambition att fylla denna kunskapslucka och bidra 

med kunskap om hur lärarens digitala kompetens framträder i arbetet med att utveckla 

ett källkritiskt förhållningssätt hos elever.	

3 Metod 

Följande avsnitt redogör för studiens metoder, metodkombination (3.1) och urval 

(3.2). Därefter presenteras genomförande (3.3), analysmetod (3.4) följt av metodkritik 

(3.5). 

3.1 Metodkombination 

För att analysera lärarnas digitala kompetens valdes en metodkombination i form 

av observation och intervju. Observationerna visar hur lärarnas digitala kompetens 

kom till uttryck i undervisningen. Vidare bidrog de semistrukturerade intervjuerna 

till att vi kunde urskilja på vilket sätt lärarnas digitala kompetens kom till uttryck 

när de berättade om hur de arbetade med att utveckla elevernas källkritiska för-

hållningssätt. Metodkombinationen gav oss också möjlighet att analysera de tre 

kompetenserna i samspel med varandra. För att samla in data till studiens första 
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frågeställning har observationer genomförts. Observationer som metod skapar en 

förståelse av vad läraren använder i sin undervisning i arbetet med digitala texter 

för att främja elevernas källkritiska förhållningssätt. Genom att observera under-

visningen hämtas kunskaperna direkt ur sitt sammanhang samtidigt som det stär-

ker sambandet mellan det som sägs och det som faktiskt görs (Stukát, 2011). För 

att samla in data till studiens andra frågeställning har metoden semistrukturerade 

intervjuer (Cohen, Manion, Lawrence & Morrison, 2007) använts. Ett halvstruk-

turerat intervjuprotokoll (se bilaga A) utformades med syfte att ge lärarna ut-

rymme för att bidra till studiens resultat. Samtidigt tillåter metodvalet även för-

ändringar vad gäller frågornas ordningsföljd och form. Genom att använda inter-

vju som metod i studien är vår förhoppning att få ta del av lärarens uppfattning om 

det aktuella området (Kvale & Brinkmann, 2014).  

3.2 Urval 
Studien utgår från lärares perspektiv på undervisning vilket krävde både tillgång till 

fältet samt respondenter som var villiga att ställa upp och delta, för att studien skulle 

kunna genomföras. Det har dock varit problematiskt att hitta respondenter som varit 

villiga att ställa upp, bland annat eftersom de tillfrågade ansett att de inte kunnat bidra 

med relevant data till studien. Avsikten var att observera och intervjua tre svensklä-

rare, men på grund av bortfall har endast två observationer kunnat genomföras. Dock 

utgick studiens insamlade data från tre intervjuer. Respondenterna valdes utifrån ett 

kriterie- och bekvämlighetsbaserat urval, vilket innebär att respondenterna arbetar 

som behöriga svensklärare i årskurs 3–4 och är kända av oss sedan tidigare. Av forsk-

ningsetiska skäl (Vetenskapsrådet, 2017) har inga detaljer som namn och kommun 

angetts angående de som medverkat i studien, men för att ändå ge läsaren en kontex-

tuell förståelse kan det påpekas att två av de tre medverkande respondenterna arbetar 

på samma skola. För att tillgodose konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017) 

fick respondenterna fingerande namn. De fingerade namnen är Asta, Bodil och Caro-

line (se Tabell 1).  
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Tabell 1, information om respondenterna  

Respondent Yrkeserfarenhet Behörighet 

Asta Ca 23 år Åk 1–7, svenska, SO, 

musik, drama 

Bodil Ca 8 år Åk 1–6, svenska, eng-

elska, matematik, bild 

Caroline Ca 5 år Åk F-3, svenska,  

matematik, SO, NO 

 

3.3 Genomförande 
Med hänsyn till informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017) fick lärarna information 

om studiens syfte i form av en utarbetad informationsblankett (se bilaga B) där det 

framgick att anteckningar skulle föras under observationen samt att anteckningar och 

ljudinspelning skulle föras under intervjun. Informationsblanketten redogjorde också 

för hur insamlade data skulle komma att hanteras, något som tillgodosåg Vetenskaps-

rådets (2017) nyttjandekrav. För att tillgodose samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 

2017) fick respondenterna, i samband med observationstillfället, skriva under en sam-

tyckesblankett (se bilaga C) där de godkände sin medverkan i studien.  

Med inspiration av Moyles (2002) och Spradleys (1980) aspekter om observat-

ioner som metod utformades ett observationsschema (se bilaga D). Följande delar 

observerades: klassrumsmiljön, tiden på dagen samt tider under lektionen, vilka ak-

törer som var närvarande och vilka roller de hade (ej elevernas roll), vilken typ av 

aktivitet som bedrevs, vilka artefakter som användes samt olika handlingar under ak-

tiviteterna. Lärarnas ord och handling under aktiviteterna kopplades till studiens va-

riant av TPACK-modellen. Stöttning förekom som en del i observationsschemat (se 

bilaga D) och inkluderade lärarens val av relevanta aktiviteter samt lärarens anpass-

ning i interaktion med eleverna. Slutligen fanns det också en del i observationssche-

mat som benämndes övrigt där vi kunde anteckna om det var något som behövde 

följas upp i intervjun, vilket också kunde markeras med en stjärna i schemat.  

Eftersom studien fokuserade på svensklärares undervisning i ett källkritiskt för-

hållningssätt avgränsades området till ämnet svenska. För att säkerhetsställa att ob-
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servationstillfället bidrog med relevant data till studien, bad vi respondenterna att in-

nefatta digitala texter i sin undervisning. Intervjuerna har utförts enskilt med respon-

denterna samt utgått från frågeformuläret (se bilaga A) som omfattat olika teman och 

frågor. De delar som intervjun fokuserade på var undervisningen, elevernas utveckl-

ing, bedömning, digitala texter samt en kategori som gett utrymme för att följa upp 

övriga frågor som uppstod under observationstillfället (se bilaga D). Intervjuerna do-

kumenterades genom ljudinspelningar och anteckningar samt transkriberades enligt 

bastranskription, där allt transkriberades förutom pauser och suckar (Linell, 1994).   

3.4 Analysmetod 

Studiens insamlade data har analyserats med hjälp av studiens variant av TPACK- 

modellen. För att analysera data har gränsdragningar mellan de tre kompetenserna 

gjorts där ämneskompetens innefattar delar av kunskapskraven i svenska för års-

kurs 3. Lärarna visar sin ämneskompetens när de låter eleverna: 

-föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta 

till egna erfarenheter.  	

-samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och 

framföra egna åsikter.  

-berätta om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. 

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner. (Skolverket, 2011:252) 

Lärarens ämneskompetens framträder, till exempel, när hon låter eleverna reso-

nera, samtala och diskutera olika digitala texter. Pedagogisk kompetens är generell 

för all undervisning och framträder när läraren stöttar eleverna för att utveckla 

deras proximala utvecklingszon. Den pedagogiska kompetensen kan till exempel 

visa sig när läraren lyfter elevernas egna tankar, funderingar och åsikter samt för-

klarar ord och begrepp på olika sätt för att alla elever skall förstå. Teknisk kompe-

tens innefattar lärarens förmåga att använda teknologiska verktyg. Den tekniska 

kompetensen framträder till exempel då läraren presenterar en digital text i under-

visningen. När alla tre kompetenser samspelar uppstår lärarens digitala kompetens 

(se Figur 1). 
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3.5 Metodkritik 
Reliabiliteten samt validiteten är viktiga aspekter för vetenskapliga studier och det är 

enligt Denscombe (2016) alltid svårt att avgöra trovärdigheten i en kvalitativ forsk-

ning. Trots det anser vi att vår studie har en hög trovärdighet då vi har spelat in, tran-

skriberat samt använt oss av genomarbetade intervjufrågor för att de skulle passa stu-

diens syfte. Färgmarkering och kategorisering har använts med syfte att systematiskt 

kunna sortera data samt redovisa resultat. Då vi eftersträvar att alla deltagare skall 

känna igen sig i studien, stärks studiens reliabilitet ytterligare (Denscombe, 2016).  

För att genomföra en studie som även innehåller hög validitet har vi inlednings-

vis diskuterat och övervägt för- och nackdelar med studiens valda datainsamlingsme-

toder. De datainsamlingsmetoder som valdes och att de tre intervjuerna utfördes an-

sikte mot ansikte kan ha påverkat studiens validitet i positiv riktning (Denscombe, 

2016). Vidare stärktes validiteten ytterligare genom att vi använt två undersöknings-

instrument, i form av observationsschema och intervjuprotokoll, samt att vi succesivt 

granskat frågeställningen så att den stämde överens med insamlade data och analys 

(Denscombe, 2016). Bortfallet av en observation kan ha påverkat validiteten i studien 

negativt eftersom datainsamlingen skedde i mindre utsträckning än planerat.  

4 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras studiens resultat samt analys av insamlade data. Resul-

tatet har analyserats och tolkats utifrån studiens egen variant av Koehler och Mishras 

(2009) TPACK-modell (se Figur 1). 

4.1 Observationsanalys 
I de genomförda observationerna knyter de båda lärarna inledningsvis an till elever-

nas tidigare erfarenheter genom att inleda med frasen ”kommer ni ihåg när…”. Bodil 

lyfter sedan begreppet källkritik som ett övergripande begrepp för att därefter presen-

tera underliggande begrepp som rimlighet och trovärdighet. Bodil ber eleverna att 

själva försöka förklara de begrepp som tagits fram för lektionen för att sedan själv 

förklara begreppen på olika sätt vilket tyder på pedagogisk kompetens. I Astas lektion 

lyftes kontinuerligt ord och begrepp som till exempel ideellt, livskamrat, demens och 
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rimligt under lektionens gång, därigenom visades Astas pedagogiska kompetens. Asta 

förklarade ord och begrepp för eleverna genom att använda andra, mer elevnära ord 

som ligger närmre elevernas proximala utvecklingszon. Hon förklarade bland annat 

begreppet livskamrat genom att samtidigt säga ”någons man, den man lever tillsam-

mans med”. Genom att knyta an till elevernas tidigare erfarenheter, bland annat då de 

inleder med frasen ”kommer ni ihåg när…”, samt när de förklarar ord och begrepp på 

olika sätt, visade Asta och Bodil återigen pedagogisk kompetens.  

Asta använde ett personligt exempel från verkligheten i sin undervisning, som 

handlade om att hon själv delat en sida på Facebook i hopp om att vinna ett litet hus. 

Men tävlingen visade sig vara falsk och det fanns varken ett hus eller en trovärdig 

källa bakom kontot. Bodil valde också att lyfta ett verkligt exempel för eleverna där 

hon berättade om hur ett inslag i Sveriges Televisions nyheter under 60-talet infor-

merade människorna om att en ny utrustning installerats i TV-huset, som bidrog till 

att det räckte med att klippa upp och dra en nylonstrumpa över bildrutan på den gamla 

svartvita tv-apparaten för att få tv-bilden i färg. Eleverna fick själva fundera över om 

de ansåg att nyheten kunde vara trovärdig. När Bodil sedan berättade att det var ett 

aprilskämt från Sveriges Television lät hon samtidigt eleverna svara på hur de trodde 

att människorna som blivit lurade känt sig, när de klippt sönder sina fina strumpbyxor 

för att prova. Då Asta lyfter exemplet om tävlingen på Facebook och Bodil presente-

rar exemplet om färg-TV för eleverna, utgår lärarna från ett elevnära innehåll som är 

anpassat till gruppen. Genom att diskutera och samtala med eleverna visade både Asta 

och Bodil ämneskompetens. 

Vidare in i Astas lektion lät hon eleverna ta del av ett inlägg på Facebook som 

handlade om en 90-årig kvinna, Selma, som har tagit hand om människor inom sjuk-

vården hela sitt liv. Men som ensamstående pensionär hade hon inga pengar till mat 

och enligt inlägget fick hon ingen hjälp av samhället, något som inläggsskrivaren me-

nar är förfärligt. Inlägget fick över 29 000 delningar av upprörda läsare som också 

tyckte att det var förfärligt att Selma inte fick någon hjälp av samhället. Asta lät ele-

verna granska inlägget där eleverna konstaterade att det fanns en avsändare, nyheten 

var rimlig och det fanns en bild till texten, verktyg som eleverna har lärt sig använda 

då de ska granska en digital text. Vidare fick eleverna veta att inlägget var bluff och 

att bilden föreställde den kända Instagramstjärnan ”Grandma Betty”, som för övrigt 

inte var i livet. Ämneskompetensen framträder då Asta presenterar Facebookinlägget 
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som skall bidra till att eleverna skall tänka kritiskt och granska information de möter. 

Den pedagogiska kompetensen visar sig när Asta diskuterar med eleverna och stöttar 

dem för att utveckla sitt källkritiska tänkande, genom att betona vissa ord, lyfta olika 

tankar och svar samt ställa många olika frågor som eleverna fick svara på. Vidare 

visar Asta hur eleverna kan tänka när de stöter på liknande digitala texter vilket också 

tyder på pedagogisk kompetens. Den tekniska kompetensen synliggörs när Asta an-

vänder sig av en digital text för att presentera lektionens syfte.   

Bodil läste också upp en nyhet för sina elever, som var tagen från SVT nyheter. 

Nyheten handlade om att en cyklist fick böter för fortkörning, då hen cyklat i över 50 

km/h och fastnat i en hastighetskontroll. Bodil delade ut nyheten och lät eleverna läsa 

igenom den själva för att sedan diskutera i par, där de skulle komma fram till om de 

trodde att nyheten var sann eller falsk samt motivera sina svar. Motiveringarna inne-

höll begrepp som rimligt och orimligt samt att nyheten kom från en trovärdig källa i 

form av Sveriges Television. Bodils val av arbetssätt när eleverna får diskutera och 

motivera sina svar visar hennes ämneskompetens. Vidare visas teknisk kompetens då 

hon presenterar en nyhet tagen från internet. Den pedagogiska kompetensen syns när 

eleverna får möjlighet att diskutera och motivera nyhetens trovärdighet samtidigt som 

Bodil stöttar och utmanar elevernas sätt att tänka i anknytning till digitala texter, bland 

annat genom att sätta sig ned hos ett par elever samt genom att ställa följdfrågor till 

elevernas motiveringar.  

Båda respondenterna valde även att låta sina elever få ta del av en filmsekvens 

i lektionerna som har observerats. Asta visade Youtubeklippet ”Så tillagar du en viral 

fejkstory”, ett klipp som förklarade hur påhittade nyheter skapas. Bodil visade en film 

från Ur-skola som hette ”Är det sant – Källkritik”. Filmen fokuserade på de två frå-

geställningarna ”är allt som sägs och skrivs sant?” samt ”hur vet man om man kan lita 

på en källa?” Efter båda filmsekvenserna diskuterades innehållet i helklass där lärarna 

lyssnade in elevernas upplevelser och stöttade dem i att framföra sina kritiska tankar 

i anknytning till filmerna. Här kan vi se ämneskompetens hos de båda lärarna genom 

diskussioner, den tekniska kompetensen genom att visa innehållet digitalt och den 

pedagogiska kompetensen genom att lärarna utmanar elevernas sätt att tänka.  

Bodil visade sin pedagogiska kompetens då hon lät eleverna vara delaktiga och 

aktiva under lektionens gång samtidigt som hon var lyhörd med syfte att lyfta elever-

nas egna tankar, funderingar och åsikter i ämnet. Avslutningsvis lyfte hon elevparens 
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diskussioner i helklass där alla som ville fick komma till tals genom handuppräck-

ning. Bodil återkopplade kontinuerligt till begreppen källkritik, rimlighet och trovär-

dighet under hela lektionen och poängterade vikten av att granska information för att 

ta ställning till om den går att lita på, vilket tyder på ämneskompetens. Asta lät också 

eleverna ha inflytande över lektionsinnehållet bland annat genom att ställa frågor till 

eleverna vid upprepade tillfällen samt vara lyhörd för deras åsikter som tyder på pe-

dagogisk kompetens. Eleverna gavs också möjlighet att vara aktiva under lektionen 

såväl genom samtal och frågeställningar som praktiska handlingar. Vid ett tillfälle 

under lektionen ville Asta förstora en bild på datorn så att alla såg den tydligt, men då 

hon inte visste hur man gjorde på den aktuella sidan tog hon hjälp av eleverna som 

visade henne. Vid ett annat tillfälle under lektionen fick Asta en fråga av eleverna 

som hon inte kunde besvara, och hon bemötte frågan genom att svara ”vi får fråga 

Google”. Eleverna fick sedan ta del av Astas sätt att hitta ett trovärdigt svar på frågan 

då hon googlade och granskade källorna som dök upp, samtidigt som eleverna var 

delaktiga bland annat genom löpande kommentarer då de följde sökningen via hel-

skärm. Observationen visar att Astas tekniska kompetens brister men hennes pedago-

giska kompetens väger upp den tekniska kompetensen då hon tar hjälp av elevernas 

kunskaper. De båda respondenterna stöttade sina elever med syfte att utvidga elever-

nas proximala utvecklingszon och för att de skulle utveckla sitt källkritiska förhåll-

ningssätt. Bodil stöttade sina elever genom att lyfta deras tankar och åsikter, lyssna 

på och utmana dem. Asta gav eleverna stöttning genom att vara mottaglig för elever-

nas åsikter och likt Bodil utmanade hon eleverna i att tänka kritiskt i anknytning till 

digitala texter.  

Sammanfattningsvis har de två observationerna gett svar på den första forsk-

ningsfrågan om hur lärarnas digitala kompetens kommer till uttryck i undervisningen 

för att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt hos elever. De båda respondenterna 

uppmuntrade eleverna till att diskutera och resonera utifrån digitala texter samtidigt 

som de stöttade eleverna genom att förklara på olika sätt för att eleverna skulle kunna 

utveckla sitt källkritiska förhållningssätt. Därmed visar respondenterna ämneskom-

petens, pedagogisk kompetens och teknisk kompetens vilket utgör den digitala kom-

petensen.  
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4.2 Intervjuanalys 
Intervjuerna inleddes med att respondenterna fick definiera begreppet källkritiskt för-

hållningssätt. Respondenterna visar på ämneskompetens då de betonar det källkritiska 

förhållningsättet som en viktig del i undervisningen. När de tre respondenterna po-

ängterar att det källkritiska förhållningssättet måste integreras i all undervisning, ty-

der det på pedagogisk kompetens. Vidare nämner alla tre respondenterna sin egen roll 

i arbetet med att stötta eleverna för att de skall utvidga sin proximala utvecklingszon, 

vilket lärarna menar sker genom att lyfta olika förklaringar och låta eleverna diskutera 

olika sätt att se på situationer som uppstår.  

Respondenterna förklarar hur de arbetar angående att utveckla elevernas kri-

tiska förhållningssätt. Asta menar att ”det är viktigt att fånga barnen här och nu i den 

verkligheten som de har, vi kan inte ha våra mossiga skolböcker och tro att de skall 

bli fångade av det. Vi måste fånga alla elever, alla har samma rätt att förstå det vi lär 

oss”. Asta förklarar på olika sätt för att kunna möta alla elever där de befinner sig 

kunskapsmässigt så att alla elever skall kunna förstå och ta till sig innehållet, vilket 

tyder på pedagogisk kompetens. Vidare visar sig ämneskompetens då hon beskriver 

hur hennes svensklektioner i källkritik kan se ut, där hon ofta inleder lektionen med 

en genomgång där begrepp eller information om området presenteras. Därefter berät-

tar hon att hon använder digitala texter som eleverna får arbeta med, vilket tyder på 

teknisk kompetens. Lektionen avslutas med att sammanfatta och diskutera de olika 

svaren tillsammans, vilket tyder på ämneskompetens.  

Bodil ger också ett exempel på hur hennes lektioner i källkritik kan se ut och 

hon inleder lektionen på samma sätt som Asta. Därefter får eleverna arbeta antingen 

enskilt eller i grupp och slutligen diskuterar klassen tillsammans för att sammanfatta 

lektionsinnehållet. På frågan om hur eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper 

svarar Bodil att ”I samtal och diskussioner, de får vara med och prata. Ibland räcker 

de upp handen och ibland går jag runt och lyssnar på dem, för då får jag höra alla”. 

Bodil visar på en pedagogisk kompetens då hon stöttar eleverna genom att låta dem 

visa sin kunskap på olika sätt. 

Carolines arbetssätt fokuserar mycket på diskussioner och muntliga samtal, 

både i elevgrupp och i enskilda samtal vilket tyder på ämneskompetens. Caroline me-

nar att ett källkritiskt förhållningssätt börjar med att stötta eleverna i att uttrycka sina 
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åsikter, ”det är viktigt att eleverna skall få säga vad de vill, men att de skall säga det 

på ett bra sätt”. Hon stöttar eleverna i att uttrycka sina åsikter genom att bland annat 

ge exempel på citat som eleverna kan använda i diskussioner, ”jag blir ledsen när du 

säger så till mig för att…”. Bodil och Asta arbetar på liknande sätt bortsett från att 

Bodil använder sig av digitala texter i större utsträckning än vad Asta gör. Vidare 

menar både Bodil och Asta att det är viktigt att lektionerna skall vara varierande, 

utmanande och intressanta vilket tyder på pedagogisk kompetens. Carolines arbetssätt 

skiljer sig från de övriga lärarna då hon istället för källkritik fokuserar på värdegrun-

den och det muntliga samtalet för att utveckla det källkritiska förhållningssättet i äm-

net svenska hos eleven, vilket kan tolkas som pedagogisk kompetens. Vidare säger 

Caroline att ”jag saknar att kunna låta eleverna göra egna filmer och arbeta med da-

torer, men tyvärr går det inte att göra på den här skolan eftersom vi inte har tillgång 

till varsin dator”. Carolines tekniska kompetens påverkas av skolans begränsade ut-

bud av datorer men genom intervjun framkommer det att Caroline gärna vill arbeta 

mer digitalt och utveckla sin tekniska kompetens.  

Respondenterna nämner vikten av att se saker med andra ögon och lärare har 

ett ansvar att lära eleverna att inte tro på allt de ser eller läser. Bodil menar att ”det är 

viktigt att utgå från vad eleverna möter, både i och utanför skolan”. Asta och Caroline 

lyfter nyheter och ryktesspridning som två områden som påverkar eleverna utanför 

skolan och som eleverna ofta delar med sig av i klassrummet. De tre lärarna betonar 

att det är viktigt att vara påläst och uppdaterad på de senaste nyheterna samt att dis-

kutera ryktesspridningar när de uppstår, vilket talar för ämneskompetens. 

 Under Bodils observation lyftes källkritik och rimligt som två begrepp hon an-

vänder sig av i undervisningen. Bodil förklarar att det är begrepp som de har samtalat 

om på svensklektionerna tidigare och som är centrala i arbetet med att utveckla ele-

vens källkritiska förhållningssätt. Bodil menar att ”det är viktigt att inte prata runt 

orden utan att elever kan ta till sig begrepp bara de vet vad det handlar om”. Fortsätt-

ningsvis menar Bodil att ”eleverna ofta har kunskaper om ett ämne som källkritik men 

att det är lärarens uppgift att stötta eleverna i att sätta ett begrepp på det”. De valda 

begreppen tyder på ämneskompetens och förklaringarna av begreppen samt stött-

ningen visar en pedagogisk kompetens.  

 Både Asta och Bodil pratade om begreppen sant eller falskt under intervjun. 

Begreppen är för Asta och Bodil centrala i undervisningen där de på ett enkelt och 
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elevnära sätt kan visa eleverna hur de kan vara kritiska, vilket pekar på ämneskom-

petens. Caroline förklarar att det centrala i hennes undervisning i ett källkritiskt för-

hållningssätt är värdegrunden, ”värdegrunden är en stor del av det dagliga arbetet med 

eleverna samtidigt som arbetet med digitala texter är något som man som lärare får 

tänka på att väva in själv”, vilket tyder på pedagogisk kompetens. Vidare menar Ca-

roline att skolans begränsade resurser i samband med lärarens eget ansvar i anknyt-

ning till digitala texter, försvårar arbetet med att utveckla elevernas källkritiska för-

hållningssätt.  

 Asta, Caroline och Bodil uttrycker sig på skilda sätt när det gäller arbetet med 

digitala texter i undervisningen. För Asta är mötet mellan människor det viktiga och 

hon anser att ”en dator aldrig kan ersätta en engagerad lärare som ser barnet och kan 

få igång dem”. Asta ser digitala texter i svenskundervisningen som ett hjälpmedel hon 

använder då behovet uppstår. För Asta handlar det om att först väcka elevernas in-

tresse genom att berätta något från verkligheten eller förmedla något spännande som 

har hänt för att sedan väva in digitala texter om det behövs, vilket pekar på teknisk 

kompetens. Caroline använder sig inte av digitala texter i svenskundervisningen i den 

utsträckning som hon önskar, eftersom skolan inte tillhandahåller tillräckligt med re-

surser 

att vara källkritisk är svårt på den här skolan. Ibland tar vi in vår IT-pedagog och hon 

har visat exempel på källkritiska uppgifter, jag tycker det är väldigt bra att använda 

andra på skolan att få in det i arbetet  

Caroline menar att IT-pedagogen har fått ta över en del av ansvaret för att utveckla 

elevernas källkritiska förhållningssätt. Carolines tekniska kompetens visar sig när hon 

säger att hon undervisar eleverna i hur de kan hämta information från digitala texter 

till viss del, men hänvisar till att eleverna arbetar mer med källkritik i årskurs 4–6 då 

eleverna får egna datorer. Bodil ser det digitala i skolan som ett effektivt hjälpmedel 

och använder sig av det dagligen vilket tyder på teknisk kompetens. Vidare menar 

Bodil att:  

det som är bra med det digitala är att det ska vara uppdaterat och man kan välja något 

som är jättefärskt. Ett läromedel som man köper in har man under en viss tid och då 

blir det ju snabbt skåpmat och det är tydligt att det här inte är uppdaterat längre. Jag 

kan ge eleverna det senaste vilket är på både gott och ont.  
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Bodil visar på ämneskompetens då hon uttrycker att undervisningsmaterialet i ämnet 

svenska angående källkritik bör vara uppdaterat och att hon kan leverera färskt 

material till eleverna. Bodil refererar till en del från sin undervisning där hon visade 

en nyhet från SVT som visade ett typiskt exempel på att nyheter från en trovärdig 

källa inte behöver vara sann och att det ändras fort. Bodil nämner också att hon har 

sett en förändring i skolan om hon ser tillbaka 8 år, ”det är ett annat tänk idag och jag 

arbetar på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare eftersom både vuxna och barn blir 

matade med information från internet och dagligen möts av olika digitala texter”. Bo-

dil visar på pedagogisk kompetens då hon ändrat sitt arbetssätt i takt med digitali-

seringens framfart i skolan.  

Sammanfattningsvis har intervjuerna gett svar på den andra forskningsfrågan 

om hur lärarnas digitala kompetens kommer till uttryck när de berättar om hur de 

arbetar med att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt. De tre respondenterna 

betonar vikten av att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt i det vardagliga 

arbetet med eleverna och att det är lärarens ansvar att ge eleverna den stöttning som 

krävs för att möjliggöra den utvecklingen. Vidare menar de tre respondenterna att 

eleverna motiveras till att diskutera och framföra sina åsikter då de använder sig av 

digitala texter i undervisningen. Den digitala kompetensen kommer därmed till ut-

tryck då lärarnas pedagogiska kompetens, ämneskompetens samt tekniska kompetens 

framkommer under intervjun.  

4.3 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka tre lärares digitala kompetens i arbetet med att 

utveckla ett källkritiskt förhållningssätt hos elever i årskurs 3–4. Studiens resultat ty-

der på att lärare använder sig av digitala texter i undervisningen för att utveckla ele-

vernas källkritiska förhållningssätt, men att det görs på olika sätt och i varierad ut-

sträckning. Astas elever får analysera digitala texter i mindre utsträckning än vad Bo-

dils elever får, samtidigt som Carolines elever inte möter digitala texter i någon större 

utsträckning innan de börjar i årskurs 4. Det kan bidra till att Bodils elever lär sig vara 

källkritiska i en tidigare ålder än vad Astas och Carolines elever gör.  

Med hjälp av studiens egen variant av TPACK–modellen (se Figur 1) har vi 

analyserat respondenternas digitala kompetens. Insamlade data tyder på att lärarens 

tillgång till digitala texter påverkar lärarens motivation till att använda sig av dem i 
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undervisningen och därmed utveckla sin digitala kompetens. Vidare visar studiens 

resultat att lärarnas ämneskompetens och pedagogiska kompetens samverkar men att 

den tekniska kompetensen skiljer lärarnas digitala kompetens åt, vilket också kan bero 

på lärarens resurser och skolans satsning på digitalisering i de olika årskurserna. På 

Carolines skola får eleverna ta del av varsin dator först i årskurs 4 samtidigt som Asta 

och Bodils elever har tillgång till datorer redan från årskurs 1, vilket överlag tyder på 

att tillgång till datorer kan bidra till att elevers källkritiska förhållningssätt kan vara 

varierande. 

Lärarnas interaktion med eleverna samt val av relevanta aktiviteter utgör en 

viktig grund för att eleverna ska utveckla sin proximala utvecklingszon (Daniels, 

2001). Undervisningen behöver även förnyas för att utveckla elevernas källkritiska 

förhållningssätt (Skolinspektionen, 2018), vilket framkommer under Bodils intervju 

där hon menar att undervisningen har förändrats i takt med digitaliseringens framväxt. 

Resultatet visar precis som Brantes och Lunds (2017) studie att lärare undervisar i hur 

elever kan avgöra en källas trovärdighet samt att de skall ställa sig kritiska till de 

texter de möter. Något som forskning också visar är att lärare upplever arbetet med 

elevernas källkritiska förhållningssätt som svårt och problematiskt (Limberg & Fol-

kessons, 2006) vilket också uttrycks under intervjuerna. Däremot upplever inte vi lä-

rarnas arbete som svårt eller problematiskt under observationerna, vilket kan bero på 

att lärarna själva utformar undervisningen utefter de kompetenser de besitter. Olik-

heterna i vad som sägs och vad som görs påverkas av olika faktorer som till exempel 

ämneskunskaper i källkritik. Vidare kan kompetensutveckling och vidareutbildning i 

källkritik utveckla lärarnas ämneskunskaper.  

  Två av lärarna betonar vikten av att använda sig av elevnära texter och anser 

att det är viktigt att fokusera undervisningen på de platser på nätet där eleverna befin-

ner sig. Vi finner resultatet intressant eftersom forskning från både Skolinspektionen 

(2018) samt Brante och Lunds (2017) studie visar att undervisningen sällan fokuserar 

på de platser där eleverna befinner sig. Carlsson och Sundin (2018) lyfter att Google 

är ett snabbt och enkelt sätt att få information från olika källor som sedan kan granskas 

och ställas mot varandra. Detta var något som uppmärksammades under observat-

ionen av Asta och Bodil, där lärarna använde sig av Google för att finna information 

och svar vilket tyder på teknisk kompetens.  
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 Läroplanens långsiktiga mål betonar att eleverna skall utveckla sina kunskaper 

i att värdera och kritiskt granska information. Resultatet av vår studie visar att lärare 

arbetar på olika sätt för att uppfylla målet vilket kan bero på läroplanens otydlighet i 

hur lärarna skall undervisa i källkritik. Lärarnas ämneskompetens i svenskämnet och 

erfarenheter om källkritik i relation till den fria tolkningen av läroplanen, kan resul-

tera i att elevernas källkritiska förhållningssätt varierar. Sammanfattningsvis kan det 

innebära att undervisningen blir annorlunda beroende på hur läraren har valt att tolka 

läroplanen, vilket i sin tur kan bidra till att utbildningen inte blir likvärdig. För uppnå 

en likvärdig utbildning krävs det att lärare utvecklar sin digitala kompetens samt att 

målformuleringar skrivs fram tydligare gällande ett källkritiskt förhållningssätt i kurs-

planen för ämnet svenska i årskurs 1–3. 

5 Slutsats 

Resultatet visar på att det finns en viss tveksamhet för hur undervisningen bör utfor-

mas för att eleverna skall kunna uppnå de satta målen inom ämnet svenska gällande 

källkritik, då studiens lärare uppfattar kursplanen som otydlig. Tolkningsutrymmet i 

dagens läroplan kan därför bidra till att undervisningen i källkritik kan komma att 

skilja sig åt, beroende på hur den enskilda läraren valt att tolka läroplanen. En slutsats 

kan vara att det saknas kunskap och utbildning för att undervisa om källkritik vilket 

är något som framkommer av de genomförda intervjuerna.		

För eleverna är digitala texter inget nytt fenomen eftersom de idag matas med 

information från olika digitala medier, men för att eleverna skall kunna utvidga sin 

proximala utvecklingszon i undervisningen med digitala texter skulle det vara en för-

del om lärare uppmuntrades till att vidareutbilda sig i hur de kan använda ny teknik. 

Det kan bidra till en större trygghet för lärarna vilket i sin tur kan gynna utvecklingen 

av elevernas källkritiska förhållningssätt.	Studiens resultat visar också att lärarna är 

medvetna om att arbetet med digitala texter erbjuder eleverna fler inlärningsmöjlig-

heter genom till exempel text, bild och film än om de endast använder skrivna texter. 

Vår studie kan gynna forskningsområdet gällande betydelsen av lärares digitala kom-

petens i arbetet med digitala texter för att utveckla elevernas källkritiska förhållnings-

sätt.	Vidare anser vi dock att det finns behov av fortsatt forskning angående hur lärare 
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kan utveckla elevens källkritiska förhållningssätt samt vilken betydelse lärares digi-

tala kompetens spelar i förhållande till det. Lärare måste också ges tid för att lära sig 

och bli trygga i användningen av digitala texter i sin undervisning samtidigt som sko-

lorna behöver förse sina lärare med både stöd och fortbildning. Även lärarutbild-

ningen bör utvecklas för att lyckas tillgodose kraven på digital kompetens hos nyex-

aminerade lärare. 	

 
 
 



 

20(28) 
 

Referenser 

Ahlbäck, T. (2018). Digitala skrivtavlor – till vad, hur och varför?: En studie om den 

digitala skrivtavlans betydelse för grundskolans digitalisering utifrån ett lärarper-

spektiv. Avhandling. Växjö: Linnéuniversitetet. 

Alexandersson, M., Limberg, L., Lantz-Andersson, A. & Kylemark, M. (2007). Text-

flytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek. Avhandling. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling.  

Archambault, L. & Barnett, J. (2010). Revisiting technological pedagogical content 

knowledge: Exploring the TPACK framework. Computers & Education, vol. 55 (4), 

1656–1662. 

Brante. W. & Lund. S. (2017). Undervisning i en sammansatt textvärld. Nordic Jour-

nal of Literacy Research, vol. 3 (2), 1–18. 

Carlsson, H. & Sundin, O. (2018). Sök- och källkritik i grundskolan: En forsknings-

rapport. Avhandling. Lund: Lunds universitet. 

 

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. Lon-

don: Routledge. 

 

Daniels, H. (2001). Vygotsky and Pedagogy. London and New York: 

Routledge/Falmer. 

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Digitaliseringskommissionen. (2016). Sverige. Digitaliseringens effekter på individ 

och samhälle: fyra temarapporter: delbetänkande. Stockholm: Wolters Kluwer.  



 

21(28) 
 

Hjort, S. (2014). Kritiskt tänkande i klassrummet: en studie av didaktiska val och ma-

nifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskaps- och filosofiundervisning. Avhand-

ling. Linköping: Linköpings universitet. 

Karabay, A., Kuşdemir Kayıran, B. & Işık, D. (2015). The investigation of pre-service 

teachers’ perceptions about critical reading self-efficacy. Eurasian Journal of Educa-

tional Research, 59, 227–246.  

Kim, S. J & Cho, H. (2017). Reading outside the box: exploring critical literacy with 

Korean preschool children. Language and Education, vol. 31 (2), 110–129. 

Koehler, M. J. & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content 

knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, vol. 9 (1), 

60–70. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Stu-

dentlitteratur. 

Limberg, L. & Folkesson, L. (2006). Undervisning i informationssökning: slutrapport 

från projektet Informationssökning, didaktik och lärande. Borås: Valfrid.  

Linell, P. (1994). Transkription av tal och samtal: teori och praktik. Linköping: Tema 

kommunikation. 

 

Lundgren, P., Säljö, R. & Liberg, C. (2014). Lärande, skola, bildning: grundbok för 

lärare. Stockholm: Natur & kultur. 

 

Moyles, J. (2002). Observation as a research tool. In M. Coleman and A. J. Briggs 

(eds) Research Methods in Educational Leadership. London: Paul Chapman. 

 

Regeringen. (2017). Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. 



 

22(28) 
 

Salavati, S. (2013). Novel use of mobile and ubiquitous technologies in everyday 

teaching and learning practices: a complex picture. Avhandling. Växjö: Linnéuni-

versitetet. 

 

Samuelsson, U. (2014). Digital (o)jämlikhet?: IKT-användning i skolan och elevers 

tekniska kapital. Avhandling. Jönköping: Högskolan i Jönköping. 

 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011. Stockholm: Skolverket. 

 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Stu-

dentlitteratur. 

Skolinspektionen (2018). Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och 

samhällskunskap. Stockholm: Skolinspektionen. 

 

Sverige. (2013). Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen. Stock-

holm: Norstedts juridik. 

 

Spradley, J. P. (2016). Participant observation. Long Grove, IL: Waveland Press. 

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

23(28) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

24(28) 
 

Bilaga A, intervjuprotokoll 
 
Yrket  

- Berätta lite om din bakgrund och om din roll i skolan. 
- Hur länge har du arbetat som lärare?  
- Vilken utbildning har du?  
- När var du färdigutbildad? 
- Vilken behörighet har du? 
- Hur länge har du arbetat på denna skolan? 
- Hur länge har du undervisat klassen? 

 
Undervisningen 

- Hur definierar du begreppet ”källkritiskt förhållningssätt”?  
(Vad är källkritiskt förhållningssätt för dig?) 

- Vilken betydelse anser du att arbetet med att utveckla elevernas 
kritiska förhållningssätt har? 

- Kan du beskriva varför du tycker som du gör? 
- Berätta hur du arbetar med att utveckla elevens kritiska förhåll-

ningssätt. 
- Varför arbetar du just på det sättet? 
- Finns det något speciellt material/verktyg/arbetsform du använder 

dig av? 
- Kan du ge oss ett exempel?  
- Hur mycket tid anser du att du lägger på att utveckla elevernas 

kritiska förhållningssätt? 
- Hur tolkar du ditt läraruppdrag i ämnet, i relation till läroplanen? 
- Skulle du vilja ändra något gällande undervisningen kring att ut-

veckla elevens kritiska förhållningssätt? 
 
Elevernas utveckling: 

- Ser du något hinder i arbetet med att utveckla elevernas kritiska 
förhållningssätt? 

- Vad upplever du är svårt som lärare när det kommer till att ut-
veckla elevens kritiska förhållningssätt? 

- Hur gör du för att stötta eleverna i sin kunskapsutveckling? 
 
 
Bedömning: 

- Kan du ge några exempel på hur du bedömer elevernas kritiska 
tänkande? 

- Hur ger du eleven möjlighet att visa sina kunskaper? 
 
Digitala texter 

- Hur arbetar du med digitala texter? 
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- Hur ser du på digitala texter som redskap för elevers lärande?  
- Vilka digitala texter har eleverna tillgång till på skolan? 
- Vilka digitala texter anser du vara särskilt användbara för ele-

verna för att de ska utveckla ett källkritiskt förhållningssätt? 
- I vilken utsträckning använder du digitala texter i undervis-

ningen? 
 
 
Utrymme för att (eventuellt) följa upp observation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avslut 

- För att avsluta den här intervjun, skulle du kunna sammanfatta 
hur du arbetar med att utveckla elevens källkritiska förhållnings-
sätt? 

- Har du några tillägg till det som tagits upp i den här intervjun? 
- Några övriga saker du vill ta upp? 
- Stort tack för att du tog dig tid för den här intervjun och för att du 

ställt upp som respondent i vår studie.  
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Bilaga B, information om studie 
 
Hej! 
Vi heter Lisa Sandquist och Lina Siebing och vi går sista året på grundlärar-
utbildningen f-3 vid Linnéuniversitetet, Kalmar. Under hösten skriver vi vårt 
examensarbete i ämnet svenska där vi valt att inrikta oss på svensklärares 
undervisning om ett källkritiskt förhållningssätt. För att få svar på våra frågor 
önskar vi att få intervjua samt observera två svensklärare i årskurs 3, vi är 
därför tacksamma om du kan tänka dig att ställa upp i studien.  
 
Intervjun kommer att ske vid ett tillfälle som tar ca 40 minuter. Intervjun 
kommer att dokumenteras genom ljudinspelning och anteckningar. Observat-
ionen kommer att utföras vid ett tillfälle, under en undervisningslektion. 
Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att du 
när som helst kan avbryta ditt deltagande, utan att behöva motivera varför. 
Vidare är det endast vi, Lisa och Lina, samt vår handledare, Sergej Ivanov, 
som kommer att ta del av ljudinspelning, intervjusvar och observationsresul-
tat. 
 
Inom ett par dagar kommer vi att kontakta dig för att se om du vill vara med i 
studien. Om du vill delta kommer vi tillsammans bestämma när, var och hur 
intervjun och observationen skall ske. Du kommer även att få skriva under en 
samtyckesblankett inför intervju- och observationstillfället. Om du önskar 
skickar vi gärna den färdiga uppsatsen till dig när den är klar.   
 
 
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.  
 
 
Vänliga hälsningar 
Lisa Sandquist och Lina Siebing 
 
Lisa Sandquist   Lina Siebing 
Grundlärarstudent f-3   Grundlärarstudent f-3 
ls223ar@student.lnu.se  ls223bw@student.lnu.se 
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Bilaga C, samtycke 
 
Jag har tagit del av information om studien ”Svensklärares undervisningsme-
toder för ett källkritiskt förhållningssätt” och deltagandet samt fått möjlighet 
att ställa frågor och få dem besvarade. 
 
 
Ja 
 
 
 
Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i studien 
 
Ja 
 
 
 
 
..………………………………………  ……………………………………… 
Ort     Datum 
 
 
 
……………………………………….. ………………………………………. 
Underskrift    Namnförtydligande 
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Bilaga D, observationsschema  
 
Datum:  
Lärare: 
Skola: 
Klass: 
Antal elever: 
Lektionsämne:  
Tidsram för lektionen: 
Närvarande aktörer och dess roller: 

 
Klassrumsmiljö: 

 
 

 
*=uppföljning under intervjun  
Övrigt  

Tid  Aktivitet Handlingar under aktiviteten Artefakter Stöttning 

  Ämneskompetens 
 
 
 
 
 
Pedagogisk kompetens 
 
 
 
 
 
 
Teknisk kompetens  
 

  


