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Abstract 

This licentiate thesis aims to explore how teachers comprehend, 

transform and teach media and information literacy in the courses 

Swedish 1, 2 and 3 in Swedish upper secondary school. The empirical 

data is based on semi-structured interviews with eight teachers in 

Swedish upper secondary school. The interviews were held in 2019 and 

were conducted for the most part in the teachers’ own place of work, 

except for one interview, which was held via Skype. The respondents in 

the study were all teachers who were – or had been – especially 

assigned to develop teaching and pedagogy in some form in their 

different schools.  

 

The study rests on the theoretical framework of Young and Muller’s 

theory of powerful knowledge (2010), and Shulman’s model of 

pedagogical content knowledge (1987). Hudson’s theory of high and 

low epistemic quality in teaching (2018) and Ball’s theory of policy 

enactment (2012) are also used.  

 

Albeit a small study, the findings highlight that the teachers have 

diverse views on what media and information literacy entails. All 

respondents interpreted the concept in different ways. The study also 

shows that there is a great need for a definition of the term when it 

comes to media and information literacy. There is no shared base of 

knowledge among teachers when it comes to this topic. In addition, 

time is a crucial factor when it comes to planning and preparing lessons, 

and time was something that the teachers felt that they lacked – both 

to prepare and to execute the lessons in media and information literacy. 

Furthermore, the teachers reported that school policies stipulate that 

they have to use specific learning management platforms in teaching.  

 

Keywords: media and information literacy, powerful knowledge, 

pedagogical content knowledge, policy enactment, high and low 

epistemic quality. 
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Förord 

Den 1 september 2017 gick jag på darrande ben in i den forskningsmiljö 

som var pedagogiskt arbete på Karlstads universitet. Jag hade mycket 

lite kunskap om vad som skulle vänta, men förhoppningarna om de 

kommande fyra åren var desto större. Jag hoppades att få erövra ny 

kunskap och samtidigt kunna förmedla den vidare, inte bara till 

universitetsvärlden, utan också till lärarkollegor. Det ämne jag valde, 

medie- och informationskunnighet, är något som är ständigt 

närvarande i undervisningen, men det är dessutom i konstant 

förändring. Att sätta tänderna i detta skulle bli en utmaning.  

 

Att gå en forskarutbildning är inte bara att lära sig att erövra en 

kunskap. Det är ett helt nytt sätt att tänka – och att uttrycka sig. Termer 

måste preciseras, resonemang måste utvecklas och processer måste 

planeras. Utan mina kloka handledare, Christina Olin-Scheller och Pia 

Sundqvist, hade de här årens arbete varit mycket mer mödosamt. 

Tillsammans har de gett goda råd, uppmuntrande ord och tydliga 

riktlinjer så att jag har kunnat hamna på en rak och solig autobahn mot 

målet istället för en kurvig och dimmig grusväg.  

 

Som föreståndare för forskarskolan FUNDIG har Jorryt van Bommel 

varit en solid klippa. Hon har hjälpt till med allt från fakturafrågor till 

bryderier om vetenskapsteori. Dessutom har hon guidat oss in i 

forskarvärlden genom att ta med oss på föreläsningar och konferenser. 

Min tid som licentiand har blivit enormt mycket rikare och mer 

uppstyrd med hjälp av Jorryt. Hon har varit ovärderlig.  

  

Vad man sällan förväntar sig som forskarstuderande är att hamna mitt 

i en pandemi. När 17 månader återstod av min forskarutbildning 

stannade plötsligt världen upp och den vardag som jag i mångt och 

mycket delat med mina kollegor och kamrater i forskarskolan FUNDIG 

ändrades till ensamarbete hemma. Min räddning i skrivarensamheten 

blev en skrivgrupp bestående av andra forskarstuderande. Varje 

torsdag inledde vi med en digital fika för att sedan, med påslagna 

webbkameror, skriva tillsammans och ta tag i surdegar. I skrivgruppen 

dryftades problem ur vardag och akademi och det blev en knuff framåt 

i arbetet. Tack till er för allt stöd! Och tack till alla fina människor i 



 

FUNDIG: Andreas Borg, Karin Arvelius, Sofie Nilsson, Helen Brink, 

Anna Wilk och Lorena Solvang. Ni har lyst upp min tillvaro.  

 

Att skriva fram sin undersökning är att ändra, omarbeta, stryka och 

ändra igen. Under min tid som forskarstuderande har jag lärt mig att 

inte bara uppskatta kritik på min text, utan även att se fram emot den. 

Detta är alla fantastiska läsare och diskutanters förtjänst. Ulf 

Buskqvist, Ann-Britt Enochsson, Anna Lyngfelt och Anna-Lena Godhe 

har alla bidragit med nya perspektiv på min studie och hjälpt mig att 

komma vidare. I skrivande stund har jag inte haft min ”licputation” 

ännu, men jag vill ändå passa på att i förväg tacka Per-Olof Erixon för 

att han snart kommer att läsa min färdiga text.  

 

Jag skulle inte heller ha klarat mig utan de långa lunchpromenaderna 

med kloka Maria Ryen, vars vänskap gjort att jag tagit mig ur den här 

pandemin som en hel människa. Att få pausa och reflektera och 

samtidigt älta funderingar har varit gudasänt.  

 

Min man Patrik, som under hela pandemin har suttit i ett annat rum i 

huset, men som lagat lunch, fixat och löst allt medan jag har klurat på 

frågor och bryderier har även i detta varit en klippa att klamra sig fast 

vid och ett stöd. Han har lyssnat och gett insiktsfulla kommentarer som 

jag inte har kunnat klara mig utan. Mina fina barn Sigge och Clara – 

som inte har haft en aning om vad jag har sysslat med när jag suttit 

bland tvätthögarna i garderoben och skrivit – har gett mig perspektiv 

på forskningsprocessen och plockat ner mig på jorden igen. 

 

Utan Tobias Härnvis enorma vishet, som likt en IT-världens Daenerys 

Targaryen har tämjt de vildaste zotero-uppdateringar, skulle det inte 

finnas några källhänvisningar i den här licentiatuppsatsen. Om inte 

Hellen Anderssons bibliometriska excellens, där hon trollat fram 

böcker ur intet, hade funnits skulle jag ha famlat i blindo och utan 

universitetsbibliotekarien Åsa Möller skulle jag ha suttit och slitit mitt 

hår över referenser ända till pensionen. Hade jag inte haft mina kloka 

chefer: rektor Susanna Rydahl och Sundsta-Älvkullegymnasiets 

gymnasiechef Daniel Skålerud, skulle det inte ha funnits tid att skriva 

någonting alls och utan Erica Andréns initiala stöd skulle jag aldrig ens 

ha vågat söka till forskarskolan. Jag är evigt tacksam för detta! Tack 



 

också Region Värmland och Karlstads universitet för att ni har gjort 

detta möjligt. 

 

Och så Mamma. Tack Mamma för precis allt. Utan dig vore jag intet. 
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Inledning 

The environment as a processor of information is propaganda. Propaganda 
ends where dialogue begins. You must talk to the media, not to the 
programmer. To talk to the programmer is like complaining to a hot dog 
vendor at a ballpark about how badly your favourite team is playing. 
(McLuhan m.fl., 1996, s. 142) 

 

Marshall McLuhans ord från 1967 inleder den här texten eftersom de 

redan för många decennier sedan belyste något som skulle kunna 

beskriva en del av dagens medielandskap. Citatet sätter fingret på det 

behov av kunskap som har blivit tydligt i samband med de radikala 

förändringar som samhället har genomgått efter millennieskiftet när 

det gäller internet, nya medier och förmågan att som enskild person 

hantera dessa typer av kommunikationssätt. McLuhan såg att det var 

nödvändigt att ”prata med” media, att lära sig att tolka budskap från 

olika aktörer istället för att kontrollera informationsflödet, vilket i allra 

högsta grad är relevant även idag. Innan en nyhet hamnar hos 

traditionella gatekeepers som tidningar och nyhetsbolag har den ofta 

ofiltrerad och oredigerad redan tagit ett varv via sociala medier och 

diskussionsforum på internet. 

 

Det finns idag dessutom ett ständigt flöde mellan olika 

medieplattformar. Enligt medieforskaren Henry Jenkins har detta 

bidragit till mediekonvergens. Olika text- och bildvärldar går in i andra 

i stället för att stå mot varandra. Jenkins ser det som ett kulturellt 

paradigmskifte där ”[d]atorbranschen konvergerar med TV-branschen 

på samma sätt som […] CAD-programmen konvergerade med 

ritborden och layoutprogrammen konvergerade med blysättningen och 

fotosättningen” (Jenkins, 2008, s. 17). När gamla medier går över i nya 

behöver personer som konsumerar medierna inte bara behålla den 

kunskap de hade om det förra mediet, utan de behöver också kunskap 

om de nya för att kunna ta del av och kritiskt granska den information 

som ges. Människor måste söka, sammanfoga och tolka information 

från flera olika medier i stället för att kanske enbart förlita sig på en 

enda dagstidnings faktapresentation. Jenkins beskriver också det nya 

medielandskapet som en arena där konsumenten är den som har större 
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makt och möjlighet än förut och där denne kan välja vilka 

informationskällor hen tar del av (Jenkins, 2008). 

 

I och med medielandskapets snabba utveckling har det också hänt 

något med ungdomars användningsmönster i förhållande till medier. 

Det är inte bara behovet av att tolka och förstå medier som har ökat 

utan också förmågan att själv kunna delta i debatter och samtal på olika 

plattformar. Idag är en person inte enbart läsare och konsument – som 

de flesta var på Marshall McLuhans tid. Denne är dessutom producent, 

eller prosument, där viljan att vara medskapare och sprida innehåll 

vidare är viktigt (Tapscott, 2014). Ungdomar läser, kommenterar och 

interagerar på ett helt nytt sätt och denna process pågår hela tiden 

(Statens medieråd, 2017). Att vara prosument i en förändrad och digital 

medievärld kan exempelvis innebära att en elev skriver fan fiction på 

sin fritid (Curwood, Magnifico, & Lammers, 2013) eller att denne deltar 

i en online-community och delar med sig av sina kunskaper (Vazquez-

Calvo, 2018). 

 

Just att många av dagens ungdomar inte bara är passiva konsumenter, 

utan att de också deltar i en gemenskap där man genererar kunskap, 

kallar Jenkins (2008) för participatory cultures – deltagandekulturer. 

Ungdomar som är med i sådana sammanhang hittar platser där de kan 

dela med sig och vara aktiva prosumenter av budskap i form av 

exempelvis text, bild och ljud. Det är inte nödvändigtvis så att lärare 

eller andra medie- och informationskunniga personer deltar i 

diskussioner på dessa platser. Informationsutbyte och informella 

lärprocesser sker kontinuerligt och dessa kan bestå av att ungdomar 

diskuterar och översätter datorspel (Vazquez-Calvo, 2018), eller 

diskuterar sina onlinehusdjur (Curwood m.fl., 2013). I Statens 

medieråds rapport ”Ungar och medier” (2017) kan man se att de sajter 

som ungdomar mellan 9 och 18 år besöker mest är Youtube (53 %), 

Facebook (45 %), Google (22 %) Play-tv (22 %) och Wikipedia (20 %).  

 

De stora omvälvningar i informationsflödet som skett i och med ett 

förändrat medielandskap har inte heller gått skolan förbi. 

Digitalisering och nya medier tar en allt större plats på en arena som 

förut mestadels har varit analog, klassrumsbaserad och i stora drag 

lärarstyrd. Att barn lär sig att hantera siffror och symboler för att kunna 
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navigera på internet innan de lär sig läsa på det traditionella sättet gör 

att inträdet i den digitala miljön sker väldigt tidigt (Säljö, 2019).  

 

Elevers navigering i ett förändrat medielandskap, de nya 

utbildningsbehov som uppstått och svenskämnets förändrade roll är en 

verklighet som dagens ungdomar och därmed också deras lärare 

befinner sig i. Läsvanor och kunskapsinhämtning sker alltså numer på 

platser som inte existerade när många yrkesverksamma i skolan gick 

sin lärarutbildning. Elever kan exempelvis förbättra sina 

språkkunskaper väsentligt i engelska genom att spela online-spel 

(Sylvén & Sundqvist, 2012). I en studie av ungdomar som skriver fan 

fiction beskrivs hur de läser och ger respons på varandras texter och att 

det skapas auktoriteter inom communityn som – precis som en lärare 

– ger tips på hur man kan utvecklas som skribent (Olin-Scheller & 

Wikström, 2010). Fan fiction är en genre där personer skriver egna 

berättelser och bakar in idoler, fiktiva karaktärer och andra kända 

figurer i historierna. Det finns flera sammanhang på nätet där 

ungdomar delar nyheter, reproducerar dessa, utvecklar sina 

språkkunskaper och utvidgar sitt kunnande (Thorne m.fl., 2009). På 

dessa platser för lärande finns kanske inte någon pedagog närvarande 

för att moderera och hjälpa till att tolka budskap – som de ju är och gör 

i ett klassrum. Just på dessa platser är det därför viktigt att ungdomars 

kunnighet om att navigera i ett informationsflöde är hög och att de har 

fått med sig denna kunskap från exempelvis skolvärlden.  

 

Teknikutvecklingen utmanar kunskap om hur människor lär sig och 

hur de konsumerar information. Lärande genom kommunikation 

(Vygotskij, 2001), blir i mycket hög utsträckning aktuellt i och med 

detta. Ungdomars förmåga att hantera och tolka digitala 

mediebudskap blir därför en viktig del av utbildningen i skolans 

svenskämne. Att ge elever ämnesspecifik kunskap om att använda 

digitala medier som ett redskap för inhämtning och förmedling av 

information blir kraftfull kunskap (powerful knowledge) (Young, 

2009), som varje lärare, genom en transformationsprocess (Maude, 

2016) förmedlar till eleverna, där de i sin tur får redskap att tillägna sig 

kunskap som kan ge dem möjlighet att lära sig nya sätt att tänka om 

världen (Young, 2009, s. 13–14). Den kraftfulla kunskap som blir till, 

kan utgöra en bas för informationsval och källkritiska bedömningar 
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och den är inte gemene persons kunskap, utan något man lär sig i 

skolan (Young, 2009).  
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Bakgrund 

Idag finns en grupp ungdomar i lägre tonåren som istället för en 

bokslukarålder har kommit in i en medieslukarålder (Statens 

medieråd, 2017). Samtidigt pågår också en debatt om hur ungdomar 

ska få redskap att lära sig att konsumera digitala budskap kritiskt. Hur 

kan en elev i gymnasieåldern skaffa sig redskap för att se igenom 

budskap och narratologiska stilgrepp i exempelvis en propagandafilm 

från IS? (Derwinger, 2017).  

 

När ungdomar deltar aktivt i att inhämta kunskap, dela den och kanske 

också skapa den behövs nya förmågor och kunskaper. Dessa förmågor 

och kunskaper har i olika undersökningar beskrivits med skilda 

begrepp som ibland betyder samma sak och ibland har en särskiljande 

betydelse. I den här bakgrundsbeskrivningen kommer exempelvis 

begrepp som ”källkritik”, ”kritisk granskning”, ”informationssökning” 

och ”källkritiskt tänkande” att nämnas. Jag är medveten om att dessa 

begrepp kan problematiseras, differentieras eller samlas under samma 

betydelse, beroende på vilken ingång som finns i ämnet. Här kommer 

de olika begreppen att användas så som de olika forskningsstudierna 

gör, för att ge en vidare bakgrundsinformation om kunskapsläget.  

 

Då behovet av att kunna navigera, sålla och hitta bland all digital 

information som finns på olika platser för lärande utanför skolan är 

stort, spelar skolan och i synnerhet läraren en stor roll (Carlsson & 

Sundin, 2018). En undersökning i grundskolan av hur lärare och elever 

arbetar med begreppet källkritik i ämnena svenska och 

samhällskunskap av Carlsson och Sundin (2018) har visat att 

undervisning i detta har en stor påverkan på hur barn och ungdomar 

förhåller sig till att söka efter information på fritiden. Eleverna får inte 

lära sig algoritmers betydelse för sökträffar och de undervisas inte i 

begreppet informationssökning som innehåll. Dessutom ingår inte 

källkritikmomentet i någon form av lärarnas bedömning av eleverna. 

Källkritik och i synnerhet informationssökning, blir ett innehåll som 

inte följs upp i någon bedömningsprocess, visar studien. Carlsson och 

Sundin ser också att det redan på grundskolenivå behövs en diskussion 

om vad lärare menar med källkritik och vad som är och inte är det. 
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Även skolbibliotekens roll i undervisningen behöver tydliggöras, enligt 

dem.  

 

En granskning av undervisningen i källkritik i ämnena svenska och 

samhällskunskap i grundskolan från Skolinspektionen (2018) visade 

att undervisningen fungerade väl när det gällde hur eleverna lär sig att 

förhålla sig till och granska traditionella, analoga medier, men när det 

kom till den digitala varianten upptäcktes att detta behövde 

uppdateras. Exempelvis saknades på många skolor undervisning i 

kritisk granskning av bilder och multimodala texter. Undervisningen 

hade inte heller utformats efter digitala medier. Utredarna såg att 

många elever riskerade att lämnas med ett tapp när det gäller kunskap 

om medier och information och att eleverna behövde ha undervisning 

som handlar om att kunna granska digitala källor, bilder och filmer i 

samma utsträckning som eleverna får lära sig att granska de analoga 

(Skolinspektionen, 2018). 

 

Tidigare granskningar som exempelvis Skolinspektionen (2017) har 

gjort när det gäller specifikt källkritiskt granskande, men också andra 

delar som rör hur ungdomar ska navigera på en digital arena, ger ändå 

en ganska positiv bild av skolans arbete med det. I en enkät svarade 73 

% av eleverna i årskurs två på gymnasiet att det stämmer ganska bra 

eller helt och hållet att lärarna uppmuntrar dem att reflektera över vad 

de läser (Skolinspektionen, 2017). När gymnasieelever själva i en 

annan undersökning gjord på uppdrag av Skolverket (2016) fick skatta 

sin förmåga att hitta den information de behövde på nätet uppgav 89 

% att de ansåg sig vara bra eller mycket bra på detta. Så många som 79 

% av gymnasieeleverna ansåg sig vara bra eller mycket bra på att vara 

källkritiska till information som de hittat på nätet och 93 % av 

gymnasieeleverna uppgav dessutom att de i skolan fick lära sig om 

detta. En majoritet av eleverna, (73 %), svarade att de fick lära sig att 

vara försiktiga med vad man skriver/publicerar om sig själv och 82 % 

svarade att de fick lära sig att använda nätet på ett sätt som inte kränker 

andra. En klar majoritet av eleverna, det vill säga 80 %, uppgav att de 

fått lära sig hur man får använda andras material som man hittar på 

nätet (Skolverket, 2016). När skolungdomar själva tillfrågats om 

undervisningen rörande informationssökning, källkritik och 



17 

publicering på nätet har de alltså svarat att de är nöjda och att de 

upplever sig ha möjlighet att lära sig om detta i skolan.  

 

Skolinspektionen (2012) granskade 40 skolor i grundskolans årskurs 

7-9 och deras bild av undervisningen runt medier och information 

skilde sig från eleverna som senare intervjuats av Skolverket (2016) – 

och visat en positiv bild. Vid tidpunkten för Skolinspektionens 

granskning upptäcktes att elever gavs få möjligheter att läsa, tolka, 

analysera och värdera budskap från olika digitala medier. Många lärare 

vittnade också i samma undersökning om att de inte har fått en 

utbildning som är specifik för just digitala texter inom svenskämnet. 

Elevintervjuer, lärarenkäter samt intervjuer med rektorer visade att 

undervisning i informationssökning och digital källkritik inte skedde i 

någon stor omfattning under lektioner i svenska (Skolinspektionen, 

2012). De upptäckte också att skillnaden i hur olika lärare behandlar 

digitala medier är stor – både mellan och inom skolor. Elever på 

samma skola kunde alltså få helt olika undervisning i att använda sig 

av, analysera och kritiskt granska digitala medier (Skolinspektionen, 

2012). 

Digitala lärmiljöer och likvärdiga möjligheter 

Skolans uppdrag när det gäller kunnighet inom medier och 

information kan ses som tvåfaldigt. För det första måste ungdomar 

utbildas för att kunna klara av att navigera på ett otal digitala 

plattformar som de möter i sin vardag. För det andra behöver de 

ungdomar som inte har kontakt med multimodala platser via hemmet 

och fritiden också tillägna sig dessa kunskaper under sin skoltid för att 

bli aktiva deltagare i ett demokratiskt samhälle (Regeringskansliet, 

2017). De multimodala platser som ungdomar hittar och som i mångt 

och mycket är utrymmen för lärande, har Gee (2005) kallat affinity 

spaces. Ett affinity space kan vara ett dataspel eller en online-

community, där människor som i grunden har olika livssituation och 

erfarenheter samlas runt ett gemensamt intresse, delar med sig av sin 

kunskap och lär av varandra. Ett klassrum kan, enligt Gee, mycket väl 

vara ett affinity space, även om en del i klassrummets struktur 

försvårar för dela-kulturen att frodas på det sätt som ett affinity space 

kräver (Gee, 2005). Detta innebär att det finns olika platser för 

kunskapsinhämtande och otaliga ställen där människor och ungdomar 
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behöver förhålla sig källkritiska till den information de får (Thorne 

m.fl., 2009).  

 

Samtidigt finns det ett stort antal ungdomar som inte skulle kunna 

beskrivas som vare sig prosumenter eller användare av affinity spaces 

på sin fritid. Dessa ungdomar är inte medievana och de har inte en 

förståelse och kunskap om de möjligheter och utmaningar som finns i 

ett förändrat digitalt medielandskap. Roos och Olin-Scheller (2018) 

har visat att barn som har ett stort socialt nätverk även är mer aktiva i 

digitala medier. Unga använder medier som ett sätt att fördjupa de 

kontakter de redan har och de som från början saknar en stor social 

kontaktyta har färre incitament att använd digitala verktyg för 

kommunikation. Detta sätter fokus på digital inkludering och 

exkludering. Det är viktigt att ha i åtanke att alla barn inte automatiskt 

är prosumenter (Roos & Olin-Scheller, 2018). Vissa ungdomar kanske 

inte stöter på digitala medier i särskilt hög utsträckning utanför 

skolmiljön.  

 

Till denna digitala exkludering som vissa unga människor lever under 

finns internationella  studier som pekar på ytterligare en utmaning. 

Digitalisering har lett till en individualisering, vilket gör det snårigare 

att stötta ungdomars navigering i en förändrad medievardag 

(Livingstone & Sefton-Green, 2016). För att återkoppla till Jenkins 

(2008) innebär det nya medielandskapet att mycket av 

kunskapsinhämtningen sker på egna villkor och att konsumenten (eller 

prosumenten) har möjlighet att välja själv. Jenkins ganska positiva syn 

på individens makt i det nya medielandskapet ställs mot en något 

mörkare hos Livingstone och Sefton-Green (2016). De går så långt att 

de skriver att individualisering är ett öde, inte en möjlighet, och att vi i 

och med digitaliseringen är ensamma i våra val och konsekvenserna av 

dessa. När Livingstone och Sefton-Green beskriver engelska 

ungdomars skoltillvaro och vardag i en värld som inte bara är 

digitaliserad och individualiserad, utan också utmärker sig genom att 

vara tävlingsinriktad och klassuppdelad blir skolans kompensatoriska 

uppdrag när det gäller medie- och informationskunnighet ännu 

tydligare. De beskriver följande scenario som de menar beror på den 

utsatthet som individualiseringen gör att ungdomar hamnar i och den 

brist på kunskap om alternativ som finns: 
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Young people could use the internet to get to know almost anyone, but they 
stick to their own kind. They could explore esoteric forms of knowledge, 
but they stick to the top-ten Google hits, and their favorite sites include 
Amazon and E-bay. They could create and remix their own content and 
become ’producers’ but they actually consume stuff made by others. 
(Livingstone & Sefton-Green, 2016, s. 250–251) 

Den ojämlikhet som kan uppstå i och med barn och ungdomars olika 

individuella förutsättningar att använda sig av digitala medier har 

också uppmärksammats och adresserats av bland annat Wilkin, Davies 

och Eynon m.fl. (2017). Skolan som formell institution har därför en 

viktig uppgift att stötta de elever som av olika orsaker inte kan ta del av 

digitala medier i lika hög utsträckning som sina kamrater, så att även 

de kan få ta del av den viktiga kunskap som det innebär att kunna 

navigera på de ibland höga vågorna i ett hav av medier. 

Medie- och informationskunnighet eller digital kompetens – en 

begreppsdefinition och ett vägval  

Från och med 1 juli 2018 har grund- och gymnasieskolans 

styrdokument reviderats så att de även innehåller skrivningar om 

digitalisering i de olika skolämnena. De nya formuleringarna ska, enligt 

Skolverket, ”bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka 

elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, 

samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och 

ansvarsfullt sätt” (Skolverket, 2017b). 

 

I flera policydokument från Skolverket står att läsa om uttrycket digital 

kompetens. Detta uttryck används på en skolövergripande nivå där 

digital kompetens ska finnas med i alla delar i kursplanerna från 

grundskolenivå ändå upp till gymnasiet (Skolverket, 2017a). De 

formuleringar som finns om digitalisering är, enligt Skolverket, 

”identiska eller snarlika i läroplanerna för grundskolan och 

motsvarandes skolformer, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 

respektive läroplanen för vuxenutbildning” (Skolverket, 2017a, s. 9). 

Andemeningen är att det ska finnas en röd tråd genom hela 

digitaliseringsutbildningen inom skolväsendet och eleverna ska genom 

dessa skrivelser om digitalisering utmanas att både göra kunskapen 

bredare och djupare på samma gång. Grundtanken är att eleverna i 
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skolan ska ha utvecklat sådana förmågor inom digitalisering att de kan 

klara ett liv som uppkopplade deltagare i samtiden (Skolverket, 2017a). 

 

Skolverket, som policyaktör, har valt ut ett antal nyckelbegrepp när det 

gäller digitalisering. Digital kompetens fungerar i det här 

sammanhanget som ett paraplybegrepp för de olika kunskaper som 

skolan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla innan de lämnar 

den. Själva begreppet har definierats på olika sätt beroende på vem 

som väljer att använda det. Detta har problematiserats av bland annat 

Spante, Sofkova, Hashemi, Lundin och Algers (2018), där de ser att 

digital kompetens har utvecklats från att från början vara en rent 

teknisk term för hur man använder digitala verktyg, till att nu också 

exempelvis involvera förmågor att tolka digitala budskap. I policytexter 

används begreppet ofta utan att problematiseras eller konkretiseras. 

Skolverket gör dock själva ett försök att konkretisera digital kompetens 

genom att dela upp begreppet i flera underkategorier: 

 

 Informations- och kommunikationsteknik, IKT, där 

kopplingen till digitala pedagogiska verktyg, 

datalogiskt tänkande där problemlösning, logiskt 

tänkande och mönster och algoritmer står i fokus,  

 Innovativ förmåga som handlar om att kunna 

visualisera kreativitet och idéer med hjälp av digital 

teknik  

 Medie- och informationskunnighet, där elever ska 

lära sig att söka, kritiskt granska information samt 

publicera egna texter och förstå hur medier fungerar 

för att kunna delta i de demokratiska processerna.  

(Skolverket, 2017a, s. 9) 

 

Digital kompetens är alltså något som elever ska lära sig i skolan, men 

för att de ska få det måste detta vida koncept laddas med 

betydelsebärande termer som har relevans för varje skolämne. 

Datalogiskt tänkande och problemlösning finns med i matematikens 

kursplaner (Skolverket, 2017c) och medie- och informationskunnighet 

är något som kan brytas ned till bland annat svenskämnet (Skolverket, 

2017d). 
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I kommentarmaterialet ”Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå” 

(Skolverket, 2017a) står att läsa att Medie- och informationskunnighet 

eller MIK, som det ibland förkortas till, är det som implicit beskrivs i 

de olika läro- och ämnesplanerna när det gäller informationssökning, 

att värdera information kritiskt och att också kunna skapa information 

i olika medier och sammanhang: ”Det här är exempel på förmågor som 

beskrivs i läro- och ämnesplanerna samt i examens- och 

programmålen, men utan att begreppet MIK används” (Skolverket, 

2017a, s. 9). Det finns alltså en tydlig önskan att öka kunskapen om 

digitala medier hos gymnasieelever. Sundin (2015) föreslår att man i 

och med den mediekonvergens som finns idag inte kan hålla isär olika 

former av mediekunnighet. Kunskap om sökmotorer, sociala medier 

och internet kan rymmas och diskuteras kritiskt inom medie- och 

informationskunnighet (MIK). Dalquist (2014) föreslår i sin tur att 

medie- och informationskunnighet i skolan behöver en framträdande 

roll i undervisningen.  

 

Vad innebär då detta ganska vida begrepp som kallas medie- och 

informationskunnighet? I UNESCO:s definition förklaras termen med 

hjälp av ett antal nyckelkompetenser, där informationskunnighet och 

mediekunnighet, som tidigare har varit två skilda discipliner nu förs 

samman. Dessa nyckelkompetenser är:  

 

1. Information Literacy:  

a. Define and articulate information needs 

b. Locate and access information  

c. Assess information 

d. Organize information 

e. Make ethical use of information 

f. Communicate information 

g. Use ICT skills for information processing 

2. Media Literacy 

a. Understand the role and functions of media in 

democratic societies 

b. Understand the conditions under which media 

can fulfil their functions 
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c. Critically evaluate media content in the light of 

media functions. Engage with media for self-

expression and democratic participation 

d. Review skills (including ICTs) needed to produce 

user-generated content 

(Wilson m.fl., 2011, s. 18) 

 

Själva källkritkbegreppet är alltså inte explicit utskrivet i definitionen, 

men det finns med i flera punkter som exempelvis ”Assess 

information”, ”Make ethical use of information” och framförallt i 

”Critically evaluate media content in the light of media functions”.  

Statens medieråd och Myndigheten för press radio och tv definierar 

medie- och informationskunnighet som en förmåga att kritiskt värdera 

och att själv kunna skapa innehåll i olika medier: ”Frågor om medie- 

och informationskunnighet (MIK) aktualiseras via debatten om 

källkritik, falska nyheter, trollfabriker, faktaresistens, 

näthatskampanjer, Facebookfiltrering, algoritmer, alternativa medier, 

filterbubblor och ekokammare” (Statens medieråd & Myndigheten för 

press radio och tv, 2017, s. 3). Statens medieråd tolkar alltså in att 

kritiskt värdera och skapa innehåll i medie- och 

informationskunnighet. 

 

Alla de olika begrepp som tidigare diskuterats gällande förmåga att 

förstå och tolka information från digitala medier, hamnar hos 

Krumsvik (2016) under paraplyet digital Bildung. Denna term är en 

förståelse som baseras på en mer holistisk insikt i hur barn och 

ungdomar lär sig och hittar sin identitet i ett digitalt samhälle. Media, 

nyheter, sociala medier är alla byggstenar i ungdomars bildning och 

lärarna har en roll i att utveckla detta. Digital Bildung är alltså ett 

begrepp som på ett relativt tydligt och brett sätt skulle kunna 

inkorporera alla de egenskaper som tas upp i de olika begreppen 

literacy, medie- och informationskunnighet och digital kompetens. 

För den här studien är dock digital Bildung-begreppet för brett. Sett ur 

ett skolperspektiv och ur ett perspektiv för programmål för exempelvis 

olika gymnasieutbildningar, skulle digital Bildung fungera utmärkt. Ur 

ett ämnesdidaktiskt perspektiv, i det här fallet svenska, blir 

diskussionen gällande digital Bildung för bred och den smalare 

underkategorin medie- och informationskunnighet är det som skulle 



23 

kunna beskriva de kunskaper och kompetenser som svenskämnet kan 

erbjuda elever. 

Literacybegreppet och dess utveckling 

Den engelska översättningen av medie- och informationskunnighet är 

Media and Information Literacy och just begreppet literacy är något 

som har gått från att i 1970-talets forskning rakt av handla om läs- och 

skrivkunnighet och att avläsa bokstavstextmassor till att omfatta fler 

kunskaper och förmågor (Lankshear & Knobel, 2011). Street (1995) har 

också problematiserat begreppet eftersom det under de tidiga 70- och 

80-talen antyddes att de som inte ägde literacy, utan var ”illitterata” på 

något sätt, också skulle sakna fullständiga kognitiva förmågor. Om 

bara personer lärde sig att läsa och skriva skulle allt lösa sig, trodde 

man. Denna ganska snäva och i många fall missvisande syn ställde 

Street sig starkt kritisk till och han såg också literacy som en social 

process, där barn lär sig literacy på samma sätt som de lär sig att bli en 

medborgare och en del av ett samhälle. Literacy är hos Street ett 

sociokulturellt fenomen, där själva skrivandet ofta är integrerat med 

muntligt berättande, interagerande med andra, validerande av 

information och användande av olika sorters redskap (Gee, 2015). 

Inom grenen New Literacy studies menade forskare att det var 

sociokulturella processer som styrde vad som menades med skrivet 

språk och vad som lades in i betydelsen av det. 

 

Efter 1990-talet har literacybegreppet utvecklats till att inbegripa en 

sorts samlingsnamn för kompetens och det kan gälla datorer, 

vetenskap och det mesta som har att göra med just förmåga att förstå 

och läsa av information. När det gäller media literacy och information 

literacy kan dessa ses som begrepp som beskriver strategier och sätt att 

dechiffrera det som egentligen sägs i medietexter (Lankshear & Knobel, 

2011).  

 

Gee (2007) har tagit sig an literacy på en bredare front än bara läsande 

och skrivande. New Literacy studies har därigenom övergått till New 

Literacies studies (Johansson & Limberg, 2017), som handlar om texter 

bortom tryck. Det har också lämnat den något normativa betydelsen 

”literacy” till förmån för den mer inkluderande pluralformen, där fler 

kunskaper och medier får finnas. Anledningarna till detta är dels att 
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bilder, symboler, diagram och liknande artefakter är lika viktiga att 

kunna avläsa som texter. Ord är ofta integrerade och en del av det 

bildspråk som finns i exempelvis tidningar och andra texter: ”If you 

can’t read the images, you will not be able to recover their meanings 

from the words in the text alone” (Gee, 2007, s. 18). Den andra orsaken 

till att literacy innefattar mer än texttolkning, menar Gee, är att alla 

olika texttyper ska läsas på olika sätt. Vi läser inte lagböcker på samma 

sätt som vi läser exempelvis superhjälteserier, men inte desto mindre 

kan dessa olika texttyper berätta något viktigt för den som kan läsa och 

förstå dem: ”Many a superhero comic is replete with post-Freudian 

irony of a sort that would make a modern literary critic’s heart beat fast 

and confuse any otherwise normal adult” (Gee, 2007, s. 18). 

Svenskämnets tolkande av texter får i och med det utvidgade 

literacybegreppet ytterligare ett till uppdrag när det gäller 

multimodalitet. 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är literacybegreppet omöjligt att skilja 

ut i olika bitar och dela upp i listor med olika kompetenser. Literacy är 

ett begrepp som inbegriper kontext, artefakter och kommunikation 

mellan individer (Lankshear & Knobel, 2011). En lista på färdiga 

kompetenser inom medie- och informationskunnighet, som Unesco 

har gjort (Wilson m.fl., 2011) med punkter som ”kan prickas av” går 

egentligen emot den tanke som Gee och andra hade om literacy som en 

helhet. Samtidigt hade Unescos medie- och informationskunnighets-

lista inte kunnat komma till utan det här perspektivet.  

 

För den här studien som handlar om medie- och informations-

kunnighet i svenskämnet, är särskilt två begrepp av literacy relevanta: 

termen Powerful Literacy, där Gee (2008) menar att literacy är ett sätt 

att kunna använda och behärska ett metaspråk, och termen Critical 

Literacy (Janks m.fl., 2019). Hos Janks Critical Literacy ligger fokus på 

att förstå texter, att kunna sätta sig in i mottagarperspektivet samt att 

se en text, både ur ett kritiskt och okritiskt mottagarperspektiv, för att 

sedan, utifrån dessa två olika synsätt hitta en syntes i en slutsats runt 

den tolkade texten. Som kritisk tolkare av en text måste läsaren alltså 

gå både med och mot en text för att kunna förstå, tolka och få ett 

helhetsperspektiv på den. Critical literacy tar således avstamp i att alla 
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texter är en representation av verkligheten och att det är skaparen av 

texten som har valt den (Weyergang & Frønes, 2020). 

 

Gees tankar om Powerful Literacy handlar om kommunikation utförd 

av ett subjekt – alltså hur en person kan kommunicera själv och inte 

primärt hur man uppfattar en text. Han beskriver människors sätt att 

kommunicera i två delar: Primary Discourse och Secondary Discourse 

(Gee, 2008). Den förstnämnda diskursen är den vi har med vår 

närmsta sociala grupp, när vi har personlig, direkt kommunikation. 

Denna diskurs är starkt knuten till socialgrupp och etnicitet samt att vi 

tillhör enbart en primär diskursgrupp. Den sekundära diskursen är den 

där vi lär oss interagera med andra på andra sätt, exempelvis i skolan 

eller i andra delar av samhället. Där behöver man lära sig att behärska 

andra ”literacies” och att vara ” literate” innebär just för Gee att kunna 

använda rätt språk på rätt sätt inom en diskurs.  

 

Powerful Literacy är alltså att kunna byta språk och att navigera mellan 

olika sätt att uttrycka sig inom olika diskurser, medan Critical Literacy 

handlar om hur läsaren kan uppfatta och ta till sig olika texter – må de 

vara digitala, tryckta, filmade eller bildsatta. Båda dessa delar av 

literacy hakar i varandra och kan appliceras på medie- och 

informationskunnighet. En person kan kommunicera enligt en diskurs 

när den chattar med vänner, men denne behöver kunna byta diskurs 

när den kommunicerar digitalt med lärare eller när denne ska skriva 

ett inlägg på ett socialt medium knutet till en tidningssajt. En ungdom 

kan skicka bilder till vänner, men hen behöver veta vad som är tillåtet 

att göra när hen ska publicera sig på andra platser. Detta skulle kunna 

vara powerful literacy för medie- och informationskunnighet samtidigt 

som att kunna sätta sig in i och läsa med och mot en text (Janks m.fl., 

2019) skulle kunna vara ett viktigt och kraftfullt källkritiskt redskap. 

De olika delarna av kompetenser inom medie- och 

informationskunnighet i en skolkontext kan alltså gifta sig med Gees 

idé om Powerful Literacy och Janks tankar om Critical literacy och 

innebära powerful knowledge (se kapitlet Teoretiskt ramverk). Elever 

är inte enbart mottagare av kunskap, utan de är i allra högsta grad 

också utförare och inlärare, men de behöver redskap för att tillägna sig 

den kunskapen. Janks och Youngs kunskapssyn går att kombinera.  Att 

behärska de olika medie- och informationskunnighetskompetenserna 
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skulle kunna göra att en ung person i skolan får en kunnighet den 

behöver för att navigera mellan olika plattformar, språk och 

kompetenser. 

Svenskämnets roll 

Enligt de styrdokument som lärare har att förhålla sig till har 

gymnasieskolan, och i synnerhet svenskämnet, en viktig roll i att 

utbilda ungdomar i det komplexa landskap som medier utgör, med alla 

de textvärldar och digitala utmaningar som följer med det. Det finns 

också en tydligt uttalad önskan från regering och riksdag att öka den 

digitala kompetensen hos skolungdomar (Regeringskansliet, 2017). 

Från och med 1 juli 2018 har alla styrdokument skrivits om så att de 

behandlar digitalisering på ett tydligare sätt (Skolverket, 2017a).  

 

Kursen Svenska 1 inkluderar begreppet källkritik i beskrivningen av 

ämnets centrala innehåll, samt i kunskapskraven för E, C och A 

(Skolverket, 2017d). I kursen Svenska 2 finns inte begreppet källkritik 

med i vare sig centralt innehåll eller kunskapskrav, men på E-, C-, och 

A-nivå ska eleven i olika hög grad kunna ”samla, sovra och 

sammanställa information från olika källor” (Skolverket, 2017d). Det 

centrala innehållet i kursen Svenska 3 behandlar begreppet källkritik 

och på E-, C- och A-nivå nämns vikten av att ”eleven kan värdera och 

granska källor kritiskt” (Skolverket, 2017d).  

 

I det centrala innehållet för alla gymnasiets svenskkurser har 

formuleringarna ändrats till att även inkludera skrivningar om digitala 

hjälpmedel för textbearbetning och muntliga framställningar 

(Skolverket, 2017d). Alla de nämnda formuleringarna är sådana som 

på något sätt ändå varit med tidigare, men från och med juli 2018 finns 

ett extra förtydligande och fokus på digitalisering från Skolverkets sida. 

En formulering som är helt ny är den som tillkommit i det centrala 

innehållet för Svenska 1 och säger att ämnet ska behandla: ”Frågor om 

upphovsrätt och integritet vid digital publicering” (Skolverket, 2017d). 

Svenskämnets roll i digitaliseringsprocessen har därför reglerats via 

olika policytexter. Dessa lämnar dock ett stort utrymme för lärarna att 

tolka och lägga in sina egna betydelser i de olika begreppen. Vad varje 

lärare gör inom medie- och informationskunnighet i svenskämnet är 

fortfarande upp till denne och vad varje elev lär sig om detta i skolan 
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blir då också beroende av vad läraren väljer ut att undervisa om. Därför 

är det viktigt att ta reda på hur lärare tänker om utmaningar och 

valmöjligheter runt de formuleringar i styrdokumenten som rör medie- 

och informationskunnighet. I den här studien kommer jag därför att 

använda mig av begreppet medie- och informationskunnighet för att 

beskriva de kompetenser som undersökts. 

Syfte och forskningsfrågor 

Att kunna använda sig av medier och att förhålla sig kritisk till dessa är 

en del av att vara en medborgare i en demokrati och delta i 

samhällsdebatten. För att leva och fungera idag är det viktigt att få 

medie- och informationskunnighet med sig som kompetens (Carlsson, 

2014). Gymnasiets tre år är en tid då de flesta elever i Sverige för sista 

gången har chansen att möta dessa kompetenser innan de kliver ut i en 

vuxenvärld. 

 

Eftersom vikten av att lära sig om medier och information är stor har 

den här studien därför fokus på vad svensklärare väljer att undervisa 

om när det gäller de delar som ingår i medie- och informations-

kunnighet i gymnasiets svenskkurser. 

 

Syftet med licentiatuppsatsen är att fördjupa kunskaper dels om 

svensklärares uppfattningar om sin undervisningspraktik i medie- och 

informationskunnighet på gymnasiet i en digitaliserad skola, dels hur 

lärarna transformerar denna kunskap till ett lektionsinnehåll. 

  

Min studie fokuserar på kurserna Svenska 1, 2 och 3 på gymnasiet och 

ställer följande frågor: 

- Hur kan svensklärares uppfattningar om medie- och 

informationskunnighet beskrivas? 

- Vilka aspekter av medie- och informationskunnighet väljer 

svensklärare att undervisa om? 

- Vilka hinder och möjligheter ser svensklärare i sin 

undervisning i medie- och informationskunnighet 
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Tidigare studier 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap har diskussionen runt 

informationssökning och medie- och informationskunnighet funnits 

länge och utmaningen med att elever lämnas ensamma med sin 

informationssökning samt att de inte får hjälp i sin sökprocess har lyfts 

som ett problem (Alexandersson m.fl., 2007; Hedemark & Lundh, 

2014). Textflyttande och slump styr sökresultaten, visade studien. 

Utmaningen med bibliotekariers roll inom medie- och 

informationskunnighet har också undersökts, där samarbetet mellan 

bibliotekarier och lärare i utbildning inom medie- och informations-

kunnighet har problematiserats. De roller som lärare och bibliotekarier 

har tagit eller fått i samarbetet har ofta varit oklara och detta har lett 

till en osäkerhet i balansen mellan lärarens och bibliotekariens roll 

(Alexandersson m.fl., 2007).  

 

Det är inte bara vilken roll läraren och bibliotekarien ska inta som har 

studerats. Även innehållet i undervisningen kan vara ett problem. I en 

undersökning av Oxstrand (2013) studerades till exempel hur lärare för 

elevgruppen 10-12 år i grundskolan uppfattade och förstod innebörden 

av begreppet medie- och informationskunnighet. Det visade sig att 

lärare såg detta begrepp som ganska synonymt med kritiskt tänkande. 

När det gällde undervisningsmetoder var variationen stor mellan olika 

lärare – alltifrån att säkerhet på nätet diskuterades på lektioner till att 

lärare helt enkelt förbjöd användningen av sociala medier i 

undervisningen. En majoritet av lärarna uttryckte också att kritisk 

medieförståelse handlade om att ”söka bra och riktig information på 

nätet” (Oxstrand, 2013, s. 158). 

 

I en studie av fem högstadieskolor, där svensk- och samhällskunskaps-

lärares undervisning i käll- och sökkritik undersöktes, såg Carlsson och 

Sundin att undervisning i informationssökning inte genomfördes i 

någon stor utsträckning (Carlsson & Sundin, 2018). De såg också att 

det behövdes en diskussion om vad som innefattar källkritik i 

grundskolan och även källkritikens gränser. Enochsson (2019) har i en 

studie av elevers kunskaper i sök- och källkritik på internet också tittat 

på lärares kunskaper inom detta område och det visade sig att lärarna 

fick samma resultat som eleverna när det gäller sökkunskaper, det vill 
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säga att det fanns stora brister i deras informationskunnighet. 

Enochsson har dragit slutsatsen att detta kan leda till att lärare inte vet 

vad de ska undervisa om, eftersom de helt enkelt saknar kunskap om 

vad som finns att lära ut. 

 

Oxstrand påpekar också att lärares olika uppfattningar om MIK är 

avhängigt deras egna intresseområden och att deras uppfattning om – 

och kunskaper runt – MIK berodde mycket lite på ålder (Oxstrand, 

2013). I en studie av Elmfeldt (2014) kan man också se att det inte är 

ålder som styr lärares uppfattningar av vad som är viktigt i 

digitaliseringen av svenskämnet. Elmfeldt såg att de svårigheter som 

lärare hade var av en sådan art att de mer handlade om teknikkrångel 

och utrustning än något annat. 

 

Många undersökningar visar ändå på relativt positiva resultat när det 

gäller ungdomars egen uppfattning om sin förmåga till medie- och 

informationskunnighet, samt den utbildning de har fått om detta i 

skolan. (Skolinspektionen, 2017; Skolverket, 2016; Statens medieråd, 

2017). Forskare vid Stanford History Education Group (SHEG) har, 

liksom Enochsson (2019), kommit fram till att ungdomar inte är så 

skickliga på att analysera, söka och kritiskt granska digitala medier som 

de själva tror. En studie visade exempelvis att high school-elever i USA 

trodde att en artikel hade verkligt innehåll – trots att det var tydligt 

markerat att den var sponsrad. Forskarna såg här ett stort 

utbildningsbehov (Stanford History Education Group, 2016). Nu gällde 

Stanford-undersökningen visserligen amerikanska elever, men Sundin 

och Carlsson (2016) har i fokusgruppintervjuer med lärare i Sverige fått 

veta att elever litade på och använde sig uteslutande av Google som 

sökmotor och informationskälla. Samtidigt berättade lärarna att de 

själva hade svårt att se sökningar på nätet som något som de kunde lära 

ut. Det var istället något som definierades som en praktisk kunskap 

som eleverna fick med sig när de gjorde annat (Sundin & Carlsson, 

2016). 

 

Nygren och Guath (2019) har också i en undersökning av 483 svenska 

gymnasieungdomars förmåga att värdera online-nyheters trovärdighet 

kommit fram till att 88 procent av de deltagande ungdomarna hade 

svårt att skilja på annonser och nyhetsartiklar – precis som 
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ungdomarna i USA hade. Det faktum att skolor ofta har filter som 

dirigerar bort ungdomar från ”fel” sajter kan också göra att de inte fått 

lära sig sålla ut information. Den är redan färdigserverad (Wineburg & 

Mcgrew, 2016). Även Lyngfelt och Olin Scheller (2016) har visat att 

elever inte har förmågan att analysera argumenterande multimodala 

texter och gå i dialog med dessa eftersom dessa texter inte bygger på en 

klassisk retorisk struktur som lärare förmedlat via skolan. 

 

Under hösten 2017 deltog 2700 gymnasieelever i undersökningen 

Nyhetsvärderaren (Nygren & Brounéus, 2018), där elever fick granska 

fakta från olika sajter och även tala om var de hittade sin information. 

Eleverna hittade nyheter själva, det vill säga gick till 

informationskällan, i mycket högre grad än de fick nyheter delade till 

sig via exempelvis sociala medier. 

 

En diskrepans mellan lärares och elevers uppfattning om vad 

informationssökning innebär hittades i en studie av Andersson (2017). 

Elever berättade att de inte fick googla eller använda Wikipedia för 

lärarna, men gjorde detta ändå eftersom det verkade vara den mest 

logiska och enkla utvägen när det gäller att hitta relevant information. 

Även lärarna i studien gjorde samma sak, men inte direkt framför 

eleverna. Det fanns alltså en utmaning i vad som skulle läras ut och vad 

som faktiskt användes i praktiken. 

 

Synen på sociala medier, elektronisk kommunikation och bloggande är 

också mycket delad hos lärarkåren. De flesta lärare hade erfarenhet av 

Instagram, Wordpress och liknande sajter, men att använda dessa i 

pedagogiska sammanhang var inte alls lika självklart för alla (Elmfeldt, 

2014). Även Tallvid (2015) har kunnat konstatera att IT-användning i 

skolan är varierande och ojämn och att ett införande av digitala verktyg 

som exempelvis 1:1-datorer, där varje elev får en egen dator som 

arbetsredskap är en komplicerad process.  

 

Krumsvik (2016) pekar i en undersökning av norska lärares digitala 

kompetens på att många saker påverkar den. Ålder, genus, 

bildskärmstid och tidigare IKT-utbildning var faktorer. När det gäller 

källkritik, säker användning av nätet och lag och rätt på internet ansåg 
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hälften av de tillfrågade lärarna i en undersökning att de hade ett behov 

av kompetensutveckling (Skolverket, 2016). 

 

Tidigare undersökningar visar alltså att lärare har arbetat med medie- 

och informationskunnighet i olika hög utsträckning, men att det finns 

behov att utveckla kompetens och undervisningsmetoder – frågan 

kvarstår dock när det gäller vad svensklärare i gymnasiet väljer ut som 

viktigt att undervisa om när det gäller medie- och informations-

kunnighet och hur de transformerar detta till ett lektionsinnehåll, 

vilket är fokus i denna studie. 
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Teoretiskt ramverk 

Som ram för den här undersökningen använder jag mig av Powerful 

knowledge (Maude, 2016; Young & Muller, 2010), Pedagogical 

content knowledge (Shulman, 1987), och det som Ball (2006) beskriver 

som policyteori. 

 

Innan ett kunskapsområde planeras i skolan, exempelvis kritisk 

läsning av digitala texter, måste läraren göra ett urval av det stoff som 

ska undervisas. Det finns en risk att den första delen av förberedelser 

för lärare enbart förstås och fokuserar på just detta hur och att man 

redan har bestämt sig för en metod (exempelvis lärande i små grupper 

– eller att alla ska använda sig av sin en-till-en-dator). Istället skulle 

läraren kunna ta reda på vad som är ”the subject matter” och ”the 

nature of this lesson content” (Klafki, 2000, s. 143). Det första steget i 

en förberedelse är alltså att hitta innehållet (Bildungsinhalte) (Klafki, 

2000). Läraren måste återskapa det pedagogiska beslut som de som 

skrivit styrdokumenten har tagit och fundera över varför vissa frågor 

är inkluderade och på vilka grunder de skulle kunna ge liv åt innehållet.  

Powerful knowledge och epistemisk kvalitet 

En väg till att förstå vad lärares val av stoff när det gäller källkritik och 

digitala medier innebär för elevers framtida kunnighet i ett digitalt 

samhälle kan vara att utgå från begreppet kraftfull kunskap eller 

powerful knowledge (Young, 2009). Vilka begrepp och moment inom 

svenskämnet kan man koppla till källkritik och medie- och 

informationskunnighet så att de går från att vara ”a knowledge of the 

powerful” till ”powerful knowledge” (Young & Muller, 2010, s. 17)? Det 

förstnämnda är en kunskap som traditionellt har ägts och förmedlats 

mellan de aktörer som har haft makten i samhället, där skolan har 

verkat som ett slutet rum för de privilegierade att förmedla och ta emot 

kunskap. Det sistnämnda, powerful knowledge, kan sägas vara en 

kunskap som kan ge ägaren – oavsett socioekonomisk bakgrund – 

redskap att lära sig nya sätt att tänka om världen (Young, 2009, s. 13–

14). Powerful knowledge kan utgöra en bas för val och bedömningar 

och den är inte kunskap som vem som helst har, utan något man lär sig 

i skolan (Young, 2009). Skolan verkar alltså kompensatoriskt och ska 

ge eleverna redskap för att klara sig i livet som de inte skulle ha 
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inhämtat någon annanstans. Alla får alltså del av samma kunskap till 

skillnad från i ett system där bara några får tillgång till den. Denna 

kraftfulla skolkunskap är alltså en specialiserad sådan, vilket kräver att 

också lärarna är specialister på sitt område. Lärarna behöver vara 

ämnesexperter. Kunskapen är dessutom utvecklad av specialister inom 

det definierade området. Youngs idéer om att låta alla elever få kraftfull 

kunskap är visserligen baserade på en anglosaxisk skolkontext, men de 

är inte så specifika att de inte kan appliceras på andra skolsystem.  

 

Enligt Young har den ökade marknadiseringen av skolan och dess 

fokus på mål, tabeller och resultatmätning gjort att kunskapsprocessen 

har skjutits åt sidan. Själva ordet ”kunskap” måste också 

problematiseras i skolans värld, anser han, och det är just det som är 

skolans uppdrag: ”My answer to the question ‘what are schools for?’ is, 

therefore, that schools enable or can enable young people to acquire 

the knowledge that for most of them cannot be acquired at home or in 

the community, or, for adults, in workplaces” (Young, 2009, s. 13). 

 

Young delar upp kunskap och differentierar den mellan en mer 

kontextberoende sådan som exempelvis hur man löser specifika 

problem i vardagslivet. Denna kunskap kan vara av praktisk natur, som 

när någon lär sig hur man reparerar ett elfel eller så kan den vara 

procedurisk, som till exempel en handbok i säkerhet och hälsa (Young, 

2009). Kontextberoende kunskap gör att den elev som lär sig den kan 

klara specifika saker. Om Youngs kontextberoende kunskap skulle 

översättas till skolans digitaliseringsområde skulle exempelvis 

handhavande av programvara eller kunskap om hur man installerar 

program vara exempel på detta.  

 

Medan kontextberoende kunskap, enligt Young, talar om för en individ 

hur denna ska utföra vissa moment, förklarar inte denna kunskap eller 

generaliserar. Den är specifik. Den andra typen av kunskap som Young 

refererar till är därför den som är kontextoberoende eller teoretisk. Den 

här kunskapen låter den som åtnjuter den applicera den på andra 

områden och den kan användas som en bas för att göra informerade 

val inom andra ämnesområden. Det är detta som är powerful 

knowledge (Young, 2009. Medie- och informationskunnighet med de 

delar som ingår i svenskämnet har många generaliserbara 
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komponenter och skulle kunna bli en sorts powerful knowledge för de 

delar av svenskämnet som handlar om digitalisering, informations-

sökning, webbpublicering och upphovsrätt. Medie- och informations-

kunnighet har dessutom en tydlig koppling till de akademiska 

ämnesdisciplinerna Medie- och kommunikationsvetenskap samt 

Biblioteks- och informationsvetenskap.  

 

Enligt Young är ett aktivt deltagande i skolan enda sättet för elever att 

få ta del av den här kraftfulla kunskapen och utveckla den. Lärare, 

rektorer och policyaktörer måste därför, enligt Young ställa sig frågan 

vad skolan är till för, med den meningen att de måste fundera på hur 

eleverna ska få fatt i kunskaper som de inte kan få tag på hemma eller 

av sina vänner. De måste, med Youngs begrepp knowledge 

differentiation (Young, 2009, s. 17), skilja mellan vad som är skol-

kunskap och inte. När det gäller medie- och informationskunnighet i 

skolan ställer detta ett extra stort ansvar på lärare, eftersom det hela är 

ett så nytt område.  

 

Young och Muller (2010) har beskrivit tre scenarier för framtidens 

skola, som existerar i ett slags dialektiskt förhållande:  

Future 1 — Boundaries are given and fixed — the ‘Future’ is 
associated with a naturalised or ‘under-socialised’ concept of 
knowledge; 

Future 2 — The end of boundaries — the ‘Future’ is associated 
with an ‘oversocialised’ concept of knowledge; 

Future 3 — Boundary maintenance as prior to boundary 
crossing. In this ‘Future’ it is the variable relation between the 
two that is the condition for the creation and acquisition of new 
knowledge. (Young & Muller, 2010, s. 16) 

Det första framtidsscenariot representerar den traditionella skola som 

har funnits för elitens barn. Denna form av skola fanns, enligt Young 

och Muller i slutet av 1800-talet i Europa. Framtid 1 strävar efter att 

låta kunskapen stanna hos den lilla elit som alltid haft makten i 

samhället. Dessa får kunskap så att de kan behålla sin makt. Det är 

detta som menas med The knowledge of the powerful. Framtid 1 har 

få nya innovationer inom utbildningssystemet och utbildningssektorn 

(Young & Muller, 2010). 
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Eftersom framtid 2 har kommit till som en motkraft till framtid 1 blir 

det en antites till den förstnämnda. I framtid 2, som Young och Muller 

inte heller ser som ett särskilt positivt scenario för utbildning har en 

avprofessionalisering av läraryrket skett på alla nivåer i samhället. 

Gränser mellan olika ämnesdiscipliner blir försvagade och skillnaden 

mellan skolkunskap och vardagskunskap blir uppluckrad (Young & 

Muller, 2010). Eftersom eleverna i framtid 2 inte får tillgång till 

specialistkunskap från skolan, försvinner den till den elit som ändå 

hade den från början. 

 

I ett framtid 3-scenario är skolan en syntes av framtid 1 och 2 och 

undervisningen baseras på det antagande att det finns speciella sociala 

kontexter där powerful knowledge kan tas emot och produceras, där 

ämnesdisciplinerna är tydliga och där powerful knowledge är den 

dominerande kunskapssynen (Young & Muller, 2010). 

 

Men hur ska man då i ett forskningsprojekt kunna närma sig frågan om 

vad lärare anser känneteckna powerful knowledge när det gäller just 

kunskap om information och medier? Vad har lärare för bevekelse-

grunder för sina val? Maude (2016) ser att det finns två sätt att förklara 

konceptet powerful knowledge. Det ena fokuserar på vad det är som 

gör att kunskapen blir kraftfull och det andra koncentrerar sig på vilken 

makt ägaren av kunskapen får (Maude, 2016). Det första sättet att se 

på powerful knowledge är, enligt Maude, otillräckligt när det gäller ett 

skolämne. Innehållet i ämnet har transformerats radikalt genom att 

vissa bitar av ämnesdisciplinen först plockas ut, sedan sipprar genom 

en kursplan och till sist går genom en lärare. Stoffet i undervisningen 

blir alltså aldrig samma sak som disciplinen och är därför inte objektiv 

kunskap (Maude, 2016). Powerful knowledge är i stället, enligt Maudes 

definition, inte beroende av kunskapen i sig utan vad den gör med 

personen som äger den. Kunskapen är därför kraftfull om den får 

individen att:  

1. upptäcka nya sätt att tänka 

2. förklara och förstå den fysiska och sociala världen bättre 

3. tänka över alternativa framtidsscenarier och vad dessa 

kan göra 
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4. ta makt över sin egen kunskap och kunna engagera sig i 

samtida debatter 

5. gå utanför sina egna personliga erfarenheter  

(Maude, 2016, s. 72). 

 

Youngs, Mullers och Maudes tankar om lärarens särställning som 

förmedlare av kunskap skulle kunna stå i bjärt kontrast till de idéer som 

formar New literacies studies och det mer sociokulturella perspektivet 

som Gee och Critical literacy representerar. Det skulle kunna bli en 

konflikt, där ena sidan ser kunskapen som en process och den andra 

skulle kunna se den som en produkt. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

är det i kontexten av olika artefakter och teknik tillsammans med 

kamrater som eleverna lär sig. Detta behöver dock inte vara två 

dikotoma förhållningssätt. I kontexten medie- och informations-

kunnighet inom svenskämnet behövs Youngs tankar om powerful 

knowledge för att eleverna ska kunna använda sig av den kunskap de 

har i de olika platser (affinity spaces) som finns för lärande. 

 

Lärande behöver inte vara endast lärarstyrt, men för att eleverna ska 

kunna ta sig till de olika sociokulturella kontexterna behöver de 

redskap för att tolka och analysera. Detta kan läraren ge och detta kan 

vara powerful knowledge inom svenskämnet. Det gap mellan två 

pedagogiska synsätt som skulle kunna ses mellan powerful knowledge 

och det sociokulturellt präglade New literacies studies skulle kunna 

överbryggas när det gäller medie- och informationskunnighet. 

 

Gee snuddar dessutom vid Maudes definition av powerful knowledge 

när han beskriver hur man erövrar en ny semiotisk domän inom 

digitala textvärldar. Han diskuterar begreppet critical learning, vilket 

tangerar powerful knowledge-tanken och menar att om lärande ska 

vara aktivt, så måste detta innebära att man börjar uppleva världen på 

nya sätt. Aktivt lärande inom en domän betyder inte att man bara lär 

sig om ett område utan man ska kunna applicera sin kunskap även på 

andra domäner. När ungdomar spelar datorspel måste de till exempel 

lära sig hur en semiotisk domän fungerar och denna kunskap kan de ta 

med sig till andra spel (Gee, 2007). Gees diskussion runt 

kunskapsinhämtande skiljer sig från Maude, Young och Muller, 

eftersom de sistnämnda anser att kunskapsinhämtande är något som 
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kan ske i elevernas vardag, när de exempelvis spelar. Där har lärare inte 

den roll de behöver ha för att det ska skapas powerful knowledge, men 

svensklärare som har en specialistkunskap i medie- och informations-

kunnighet skulle kunna kombinera dessa två olika kunskaper. New 

literacies studies och powerful knowledge, som initialt skulle kunna ses 

som motsatta ändar, blir ändå i svenskämneskontexten tillsammans 

med medie- och informationskunnighet två ytterligheter som bakar in 

det som så småningom skulle kunna ge eleverna möjlighet att få 

powerful knowledge och powerful literacy. 

 

Liksom Maude (2016) ser Hudson (2015) att ett skolämnes tillblivande 

sker genom en transformationsprocess av kunskapen. Denna 

transformation kan göra att skolämnet utvecklas åt två olika håll – ett 

positivt och ett negativt, där endast en väg kan kopplas samman med 

powerful knowledge (Hudson, 2018). I vissa fall blir skolämnet något 

som kännetecknas av låg epistemisk kvalitet - low epistemic quality 

(Hudson m.fl., 2015). Hudson karaktäriserar denna variant som: 

”ofelbar, auktoritär, dogmatisk, absolut, obestridlig och säker” 

(Hudson, Henderson, & Hudson, 2015, s. 4) och det involverar 

diskussioner om huruvida svar är rätt eller fel. I kontrast till detta finns 

också undervisning med hög epistemisk kvalitet – high epistemic 

quality, där kunskapsstoffet inte är något svartvitt och obestridligt, 

utan som istället uppmuntrar till kritiskt tänkande, kreativt 

resonerande och diskussioner om olika lösningar på problem. 

Undervisning som kännetecknas av hög epistemisk kvalitet tillåter 

också eleverna att lära av sina misstag och de får stöd och formativ 

återkoppling på uppgifter (Hudson, 2018). Även Hudsons tankar om 

powerful knowledge och epistemisk kvalitet kan vara en bro som går 

mellan Young och Gee. 

Transformationsprocesser och pedagogical content knowledge 

Hudson (2015) ser stora likheter mellan Klafkis (2000) idéer om 

lärares planering och Pedagogical content knowledge (PCK) 

(Shulman, 1986). Det sistnämnda definieras som kunskapen om de 

vanligaste ämnena i ett innehåll, de kraftfullaste exemplen, 

illustrationerna och förklaringarna som är extra gångbara för elevernas 

möjligheter att ta till sig och göra bruk av kunskap - inte bara i skolan 

utan också i andra sammanhang (Shulman, 1986). En lärares PCK visar 
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sig i att ju djupare kunskaper en lärare har om ämneskunskaper, 

läroplan, och elevgrupp, desto större möjlighet har denne att undervisa 

eleverna. Shulman menar att det inte enbart går att studera vad lärare 

gör i de olika ämnena, utan man måste också titta närmare på hur de 

tänker om det som de undervisar om (Shulman, 1986).  

As we have come to view teaching, it begins with an act of reason, continues 
with a process of reasoning, culminates in performances of imparting, 
eliciting, involving or enticing , and is then thought about some more until 
the process can begin again (Shulman, 1987, s. 13). 

När det gäller medie- och informationskunnighet ligger det alltså på 

läraren att från sina specifika ämneskunskaper välja ut och 

transformera fakta, viktiga begrepp och teorier till ett skolämne, 

samtidigt som denne måste ha pedagogiska insikter som exempelvis 

kunskaper om ämnes- och kursplaner, fostran, elevgruppen och 

skolsystemet. Detta gör att olika lärare kan göra olika bedömningar och 

transformera ämnet på olika sätt.  

 

I ett multimodalt medielandskap där elevers egna digitala textvärldar 

ska inkorporeras i undervisningen kan något läggas till i Shulmans 

pedagogical content knowledge-teori. Mishra och Koehler (2006), 

beskriver denna kunskap som ”pedagogical techniques that use 

technologies in constructive ways to teach content; knowledge of what 

makes concepts difficult or easy to learn and how technology can help 

redress some of the problems that students face” (Mishra & Koehler, 

2006, s. 1029). Lärarens kunskap om ämnet, content knowledge, 

dennes pedagogiska kunskap samt kunskap om teknik bildar 

Technological pedagogical content knowledge (TPCK). För att kunna 

diskutera med lärare hur de arbetar med elevers digitala textvärldar 

och medie- och informationskunnighet måste frågor angående lärarens 

egen kunskap om digital teknik och mediekunnighet adresseras. Den 

pedagogiska kunskap som förr var relativt stabil har i och med 

teknikens framväxt ställt nya krav på lärare (Mishra & Koehler, 2006). 

TPCK är en teori och ett verktyg som skulle kunna vara användbart när 

det gäller den bredare delen av digitalt kunnande, nämligen digital 

kompetens. Medie- och informationskunnighet är dock ämnes-

innehåll, det är redan det content knowledge som Shulman beskrev och 

det fungerar därför alldeles utmärkt att i den här studien ta hjälp av 

PCK och inte TPCK.  
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Policyskapande och genomförande 

Många av de policydokument som upprättas för att användas i 

skolverksamheten är sällan skrivna av lärare själva. De som rör 

digitalisering i svensk skola är exempelvis en del av den nationella 

digitaliseringsstrategin (Bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19, 

2017) och har upprättats och beslutats av regeringen – för att sedan ta 

vägen via reviderade kursplaner i exempelvis svenskämnet från 

Skolverket (2017d). Enligt Ball, Maguire och Braun (2012), blir lärare, 

studenter och andra verksamma inom skolväsendet ofta åsidosatta i 

själva arbetet med att ta fram policydokument och får istället uppgiften 

att avkoda vad som står i de skrivelser som tagits fram, för att sedan 

implementera dem i verksamheten. Dessa policydokument tolkas olika 

på olika nivåer i skolväsendet, i olika kommuner och av lärare (Ball, 

2006). Vissa dokument kanske helt enkelt hoppas över eller är 

obegripliga för en lärarkår (Ball, 2006).  

 

Ball menar också att nya policyer ändrar och utsätter mottagaren för 

problem, som denne måste lösa i ett praktiskt sammanhang och att 

lärare visserligen kan gömma sig från eller strunta i policyskrivningar, 

men att detta är väldigt ovanligt. Policytexter tyds av lärarna, men man 

kan inte vara säker på hur de implementeras på grund av de olika 

lärarnas skilda tolkningar: 

Policies do not normally tell you what to do; they create circumstances in 
which the range of options available in deciding what to do are narrowed 
or changed. A response must still be put together, constructed in context, 
off-set against other expectations. (Ball, 2006, s. 12)  

 

Dessutom är det så att flera olika policytexter ofta cirkulerar och dessa 

påverkar, hindrar och motsäger varandra. Man skulle kunna säga att 

en del lärare gör motstånd mot vissa policydokument, men Ball 

motsätter sig den termen: ”The crude and over-used term resistance is 

a poor substitute here which allows for both rampant over-claims and 

dismissive under-claims to be made about the way policy problems are 

solved in context” (Ball, 2006, s. 13). Istället föreslår Ball att man ska 

se på policygenomförande som ett förhållande mellan restriktioner och 

möjliggöranden, där makt att utföra policy både ges till och tas från 

utföraren (Ball, 2006).  

 



40 

Policydokument ändrar inte bara skolors struktur och upplägg, utan de 

tvingar också lärare att förändra sig själva och sin lärargärning. Ball 

kallar det ”the terrors of performativity” (Ball, 2003, s. 216), där lärare 

som individer ser sitt yrke förändrat genom policydokument. I varje 

policyreform, menar Ball, ligger ett implicit tryck på att den som 

genomför policyerna ska ha en ny identitet, nya värderingar och nya 

former för interaktion. Vad som menas med att vara lärare ändras 

alltså subtilt med varje reform (Ball, 2003).  

 

När det gäller policytrycket hos svensklärare menar Elmfeldt (2014) att 

dessa idag utsätts för ett digitaliseringstryck från tre olika håll. Det 

finns ett tryck från arbetsgivare och policyskapare på olika nivåer att 

implementera hårdvara i form av dator eller surfplattor i 

undervisningen. Dessutom finns ett tryck från eleverna, där de 

förväntar sig att läraren ska använda sig av de digitala verktyg som de 

använder hemma och i sin vardag. Även föräldrar kan bidra till detta 

tryck. En tredje del av trycket på lärarna kommer från lärarna själva, 

eftersom de ser utvecklingen, deltar i digitala sociala nätverk och också 

vill utvecklas i takt med tiden. 

 

Ett fjärde policytryck kan också läggas till när det gäller policy och 

digitalisering i skolan. Det är det som kommer från ed tech-industrin 

och från näringslivet. Player-Koro, Rensfeldt och Selwyn (2018) har 

bland annat visat detta i hur digitaliseringsmässor som BETT och SETT 

formar policy för vilka digitala produkter som ska tas in i skolorna och 

hur lärare måste kunna bygga sitt eget varumärke och visa 

framfötterna. Detta är en utveckling av Balls (2003) tankar om lärarnas 

nya yrkesuppgift att visa upp en bild av deras professionella jag som 

högpresterande. Att delta i mässor och ”hänga med på tåget” är något 

som bygger lärarnas varumärke och detta blir också en del av 

policytrycket. Det är, enligt Player-Koro med flera så att vissa delar av 

den policy som har implementerats när det gäller digitalisering i skolan 

inte alltid ligger i elevernas intresse utan de är en del av ett annat tryck 

– ett från utbildningsteknologi-företag och deras lärare som alltid får 

prata om best practice och rock star teachers. Att gå emot policytryck 

från starka delar av ett kollegium är inte alltid lätt och lärare har på 

olika forum visat att de gör det i smyg under hashtaggen 

”mikromotstånd”. Detta handlar om att i smyg motarbeta den policy 
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som förs, men att det performativa trycket är så hårt att man som lärare 

inte kan stå emot det.  
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Metod  

I detta kapitel redogörs för de utgångspunkter som finns för studiens 

metod. En diskussion förs även runt den datainsamling som har skett. 

För att kunna svara på mina tre forskningsfrågor som handlar om vad 

lärare väljer ut som viktigt att undervisa om när det gäller medie- och 

informationskunnighet i just gymnasiets svenskkurser var en fruktbar 

väg att fråga lärare om deras tankar och uppfattningar om sitt urval och 

sin undervisning i kurserna Svenska 1,2 och 3 på gymnasiet. Därför föll 

valet av empiri-insamling på intervjuer. 

Studiens design 

Studiens ansats är kvalitativ – eller som Robson och McCartan (2016) 

föredrar att kalla det: flexibel, där en flexibel forskningsdesign är en 

pågående process, där empiri och teori växelverkar. Jag har i 

beskrivningen av metoden valt att använda just Robson och McCartans 

begrepp flexibel design för att min analys är en iterativ process som 

pågår mellan material och metod (Robson & McCartan, 2016). 

Licentiatuppsatsens tre forskningsfrågor besvarades alla med hjälp av 

intervjuer med respondenter och det var det ämnesdidaktiska 

perspektivet på medie- och informationskunnighet i gymnasiets 

svenskkurser och lärares erfarenheter, åsikter och tankar runt det som 

var i fokus för intervjuerna. De intervjuer som genomfördes var av 

semistrukturerad karaktär och gjordes enskilt med varje lärare mellan 

mars och september 2019 (se Tabell 1 för en översikt av 

intervjumaterialet). Intervjuerna föregicks av en pilotstudie, som 

genomfördes i februari 2019. Denna studie gjordes i syfte att 

kontrollera att intervjuguidens frågor fungerade, att läraren förstod 

frågorna och att dessa gav ett underlag för analys.  
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Tabell 1: Översikt av intervjumaterialet 

 

Respondent Datum för 

intervjun 

Inspelningens 

längd (min:sek) 

Antal 

tecken 

Antal 

sidor 

Ethel 2019-03-15 45:44 43260 24 

Tuva 2019-03-22 50:43 48343 20 

Trine 2019-03-27 52:01 46111 21 

Folke 2019-03-28 34:40 30407 12 

Felicia 2019-04-03 43:37 44134 19 

Selena 2019-05-03 50:28 47939 19 

Jeanette 2019-05-09 42:53 42906 15 

Åsa* 2019-09-20 58:58 52457 20 

Totalt  377:04 355557 150 

Medelvärde  47:13 44445 19 

*Skype-intervju 

Metodval 

Valet av att inhämta studiens empiri föll på enskilda intervjuer med 

lärare, eftersom denna form lämpade sig väl för att förstå hur olika 

personer (i det här fallet gymnasielärare) tänker och resonerar i olika 

sammanhang (Trost, 2010).  

 

Att empiriinsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer berodde även på att denna metod gav goda möjligheter att 

registrera svar som var oväntade och som exempelvis en 

enkätundersökning med fullständigt standardiserade frågor och 

svarsalternativ inte skulle ha kunnat fånga upp (Esaiasson, 2012). Att 

respondenterna lagt olika vikt vid olika frågor kan vara en styrka i 

analyssammanhang (Gillham & Jamison Gromark, 2008), och i det 

insamlade materialet visade det sig vara en hjälp till tolkning vid en 

första läsning, eftersom det som respondenterna valde att prata om och 

fokusera på också visade sig vara det som de tyckte var viktigt att 

undervisa om. 

 

Ett sätt att säkra validiteten och reliabiliteten i intervjuerna skulle 

kunna vara att göra som Rowley (2012) föreslår och att låta den 

intervjuade ta del av det transkriberade materialet för att se om 
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transkriptionen har blivit korrekt och om andemeningen har blivit så 

riktig den kan bli. I det här forskningsprojektet blev dock ingen 

respondent erbjuden att läsa sin transkriberade intervju. Detta var ett 

medvetet val av flera orsaker. Det skulle kunna skapa problem om den 

intervjuade helt plötsligt ångrade sig eller inte alls ville stå för det 

denne sagt tidigare – trots att denne faktiskt sagt det. Alla 

transkriberingar är en del av en tolkningsprocess (Kvale, 1996) och att 

visa transkriptionen för respondenten skulle i så fall ha gjort denne till 

medtolkare i en forskningsprocess som redan hade påbörjats. Caretta 

och Pérez (2019) har i en studie pekat på de problem och konflikter 

som kan uppstå när respondenter utmanar den epistemiska auktoritet 

som forskaren har i sin tolkningsprocess. I en licentiatuppsats är tiden 

mellan forskningsintervju och färdig produkt kort och det är också en 

aspekt som måste vägas in när transkriptioner ska skickas för kontroll 

av respondenter. Jag valde istället att göra som Kvale (2014) föreslår: 

att redan under intervjun följa upp med klargörande spörsmål där jag 

frågade om jag hade förstått rätt när jag tolkade ett svar på ett vis. Jag 

upprepade också vissa resonemang och bad om klargöranden. På så 

sätt gjordes en variant av member checking (Caretta & Pérez, 2019) 

redan under intervjuns gång. 

Urval av respondenter 

Antal respondenter i intervjuerna uppgick i den här studien till åtta och 

intervjutiden varierade mellan 34 och 58 minuter (se Tabell 1).  

 

De kriterier som fanns vid urvalet av respondenterna var följande:  

 Lärarna skulle ha legitimation för kurserna Svenska 

1, 2 och 3 på gymnasiet.  

 Lärarna skulle vara eller ha varit förstelärare – eller 

på annat sätt varit ledare för ämnesutvecklande 

arbete.  

 Lärarna skulle ha varit yrkesverksamma i mer än fem 

år. 

 Den intervjuade lärargruppen skulle ha en geografisk 

spridning, det vill säga komma från städer av olika 

storlekar i olika delar av landet.  



45 

 I den intervjuade lärargruppen skulle det finnas en 

spridning mellan högskoleförberedande och 

yrkesförberedande program. 

 

Anledningen till urvalskriteriet förstelärare eller ämnesutvecklare var 

att dessa har i sitt uppdrag att leda, inspirera och dela med sig av sina 

kunskaper. Det dessa lärare säger och gör i sin yrkespraktik skulle 

därför teoretiskt sett kunna ha påverkan på en stor lärargrupp, vilket i 

sin tur skulle kunna göra att de svar som respondenterna ger på 

intervjufrågorna har relevans för fler än dem själva och deras elever. 

Femårskriteriet var en garant för att lärarna skulle kunnat ha tid att 

fundera över och diskutera sina lektionsupplägg. För beskrivningen av 

storleken på de olika kommunerna som lärarna arbetade i har 

kommungruppsindelningen från Sveriges kommuner och regioner 

använts (Sveriges kommuner och regioner, 2016). 

 

Efter att ha kontaktat fjorton skolor valdes åtta respondenter ut som 

uppfyllde kriterierna för urval. Ingen speciell expertis inom IT fanns 

som kriterium i den här studien. Tvärtom var det viktigt att, som 

Esaiasson (2012) påpekar, inte ha ”subjektiva experter” inom ett 

område. Lärarna behövde alltså inte ha digitalisering som något 

extrauppdrag i sin tjänst. I den här studien fick urvalet bygga på 

diversifiering och principen om maximal variation (Esaiasson, 2012), 

det vill säga att respondenterna kom från skolor som har kommit olika 

långt i digitaliseringsprocessen. 

 

Nedan finns en beskrivning av de olika respondenternas demografiska 

spridning. Respondenterna har alla fått en pseudonym som är helt 

skild från namnet. Det enda som har styrt valet av pseudonym är att 

namnet kan låta snarlikt det nummer i ordningen intervjun hamnade. 

Ethel var därför nummer ett, Trine, var tre och så vidare. Även genus 

fick styra namnvalet.  
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Tabell 2: Beskrivning av de olika respondenterna  
 Pseudonym Ämneskombination Antal yrkesår Skola SKR:s 

kommun-

kategorisering 

1 Ethel svenska, engelska 18  Yrkes- 

förberedande 

Större stad 

2 Tuva svenska, historia, 

kulturhistoria, 

religionskunskap 

29 Högskole-

förberedande 

Lågpendlings-

kommun nära 

större stad 

3  Trine svenska, idrott och 

hälsa 

19 Högskole-

förberedande 

Större stad 

4 Folke svenska, engelska 12 Yrkes- 

förberedande 

Storstad 

5 Felicia svenska, engelska 30 Yrkes-

förberedande 

och 

Högskole- 

förberedande 

 

Landsbygds-

kommun 

6  Selena svenska, historia, 

idé- och 

kulturhistoria 

18 Yrkes- 

förberedande 

 

Landsbygds-

kommun 

7 Jeanette svenska, historia 12  Högskole- 

förberedande 

Storstad 

8 Åsa svenska, 

medieämnen 

33 Högskole- 

förberedande 

Större stad 

 

Genomförande 

Studiens forskningsfrågor operationaliserades och omformulerades till 

intervjufrågor. Utifrån nedanstående teman konstruerades 

intervjufrågorna i den här studien:  

1. Urvalet av ämnesstoff när det gäller kunnighet om 

medier och information 

2. Undervisningspraktiken 

3. Utmaningar med digitalisering i svenskämnet 

4. Möjligheter med digitalisering i svenskämnet 

 

Dessa olika teman fick sedan vara en bas för de intervjufrågor som 

ställdes i en semistrukturerad form. En detaljerad och strukturerad 

intervjuguide utarbetades och användes vid varje intervjusituation för 

att säkerställa att frågorna ställdes på ett likvärdigt sätt till de olika 

respondenterna (se Bilaga 1).  

 

Intervjuerna hölls under vår och höst 2019 och de genomfördes så långt 

det var möjligt under lärarnas arbetstid och på deras egen arbetsplats. 

Att vara ute på skolorna var inte bara en praktisk fördel utan det 
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gjordes också med förhoppning om att det skulle gynna själva 

intervjusituationen. Människor är ofta mycket mer avslappnade om de 

är i sin miljö och på sitt territorium (Stewart & Cash, 2014). En intervju 

(nummer åtta) hölls under en tid som läraren arbetade från hemmet, 

vilket innebar att vi tillsammans bestämde oss för att göra den via 

Skype. Då slapp läraren ta ställning till besök i sin hemmiljö. 

 

Vid början av varje intervjutillfälle informerades deltagarna ännu en 

gång om studien (Vetenskapsrådet, 2017). Respondenterna fick också 

en fråga om det var möjligt att återkomma till dem med 

kompletterande frågor i efterhand. En samtyckesblankett skrevs 

dessutom under vid det tillfället (se kapitlet ”Informerat samtycke och 

frivillighet” nedan plus bilaga 2. Informerat samtycke och frivillighet). 

 

En annan viktig fråga som togs upp redan inledningsvis av intervjun 

var att denna skulle spelas in (Rowley, 2012). Detta fick 

respondenterna i den här studien också veta i det inledande 

informationsbrevet. Intervjutillfällena inleddes också med små, enkla 

frågor som hade som syfte att skapa en gemenskap mellan intervjuare 

och respondent (Esaiasson, 2012). Inledningsfrågorna fungerade som 

en informationspunkt om respondenternas bakgrund, hur länge de 

hade arbetat som lärare och vad de hade för övriga uppdrag. Dessa 

frågor ställdes dels med förhoppning om att det skulle få 

respondenterna att slappna av, dels att de skulle ge viktig 

bakgrundsinformation om lärarna. Efter dessa inledande spörsmål 

togs de olika tematiska frågorna upp. Dessa formulerades som öppna 

och var av typen ”Kan du berätta för mig om…” (Esaiasson, 2012, s. 

264). Under intervjuns gång ställdes även uppföljnings- och 

förtydligande frågor. 

 

Intervjuerna med de olika respondenterna var semistrukturerade i 

syfte att fånga upp tankar och teman som inte på förhand var givna, 

men som kunde komma att ha betydelse för analysen (Thomsson, 

2010). Formen för en semistrukturerad intervju möjliggjorde också att 

vissa ämnen kunde tas upp i olika faser av intervjun (Trost, 2010). 

Exempelvis återkom diskussionen om vad som var viktigt att undervisa 

om flera gånger vid olika tidpunkter under intervjuerna.  
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Intervjusituationen präglades emellertid, som bland annat Trost 

(2010) förordar, av hög grad av struktur, men låg grad av 

standardisering, eftersom samma frågeställningar alltid togs upp i alla 

intervjuer. De genomförda intervjuerna hade olika ordning på 

frågorna, eftersom respondenterna fick styra samtalet, men samtliga 

frågor togs upp i intervjuerna. På slutet i intervjuguiden fanns 

dessutom en checklista så att jag som intervjuare kunde kontrollera att 

alla de ämnen respondenten skulle avhandla fanns med. På det här 

sättet kunde intervjuns validitet säkerställas och alla teman behandlas 

- samtidigt som respondenten inte behövde känna att denne fastnade i 

en fråga-svar-förhörsspiral. Målet var i stället ett nyfiket samtal som 

kunde röra sig relativt fritt mellan de frågor som ställdes.  

 

Varje intervju avslutades med en fråga om det var något mer som 

respondenten ville ta upp. Ofta fanns det saker som inte uppkommit 

under intervjun av olika orsaker och som respondenten ville berätta om 

– exempelvis att de hade arbetat med poddar – eller att de verkligen 

ville trycka på något som de ansåg vara viktigt. Denna sista fråga har 

blivit betydelsefull om man betänker studiens iterativa och reflexiva 

karaktär, eftersom jag då kunde få ny information som jag tidigare inte 

ställt frågor om. 

 

De intervjuer som genomfördes visade prov på allt ifrån respondenter 

som enbart svarade rakt av på frågorna och respondenter som 

omtolkade, omformulerade och svarade på något helt annat än vad som 

väntades. I båda fallen var svaren värdefulla eftersom de gav möjlighet 

till analys. Enligt Kvale och Brinkmann (2014), är forskningsintervjun 

något som ska täcka både fakta och mening. Det var därför viktigt att 

lyssna på vad respondenten verkade undvika att svara på – eller 

försöka se vad de svarade väldigt kort på (Bryman, 2018). En annan 

aspekt som var av stor betydelse under intervjuerna var att inte låsa 

respondenten till att enbart svara på frågor, utan att också bana väg för 

nya infallsvinklar på frågorna (Kvale & Brinkmann, 2014). Ofta kom en 

motfråga där respondenterna frågade om de fick tolka frågorna på ett 

visst sätt och detta var de fria att göra. 
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Analysprocess 

Intervjuerna analyserades tematiskt. Att från början ta denna 

utgångspunkt i en forskningsstudie kan vara fruktbart, eftersom en 

tematisk analys kan ge goda förutsättningar för att extrahera rika och 

komplexa resonemang ur en korpus av data, samtidigt som 

analysmetoden är flexibel (Braun & Clarke, 2006). Själva dataanalysen 

innebär alltså att forskaren hela tiden rör sig mellan hela det empiriska 

materialet samt analysen (Braun & Clarke, 2006). 

 

Analysprocessen har följt Robson och MacCartans (2016) guide till hur 

man gör en tematisk analys utifrån kategorier, vilket har visat sig vara 

samma analyssteg som Braun och Clarke (2006) rekommenderar. Så 

här har processen gått till: 

 

1. Genomläsning av det empiriska materialet. Detta skedde genom 

att materialet först transkriberades för hand. Det var viktigt att 

ha i åtanke att en intervju är en process som utvecklas under tiden 

som man pratar med varandra. En transkription är ett dokument 

som är frikopplat från den kontext och en social interaktion som 

finns i intervjusituationen (Braun & Clarke, 2006; Kvale, 1996). 

Därför var det viktigt att jag själv transkriberade intervjuerna så 

att jag exempelvis kunde komma ihåg gester och tonfall. Det som 

transkriberades var dock endast respondenternas tal och 

eventuella långa pauser. I transkriberingen skrevs det lärarna sa 

ner ordagrant. Även halva ord skrevs ner, eftersom dessa också 

kunde vara betydelsebärande. När lärarna skrattade till skrevs 

detta ut med uttrycket ”Haha!” och när de använde pausljud 

skrevs detta ut som ”Eh” eller ”Hmm”.  

 

2. Skapande av koder utifrån den data som transkriberades. I det 

här skedet lästes materialet igenom samtidigt som jag lyssnade 

på de inspelade intervjuerna. Detta var en relativt tidsödande 

process, men på det viset kunde jag urskilja vissa återkommande 

ord, uttryck och påståenden. Skillnaden mellan en traditionellt 

kvalitativ och en traditionellt kvantitativ studie är att i den 

sistnämnda sker kodningen i de flesta fall innan det empiriska 

materialet inhämtas, medan det i en kvalitativ undersökning sker 

efter empiriinsamlingen – eller under (Svenning, 2003). Redan 
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under intervjutillfällena kunde jag ana vissa återkommande 

koder och dessa antecknades i anslutning till intervjuerna. För att 

sedan säkerställa att detta stämde och för att eventuellt hitta fler 

koder lästes materialet igenom flera gånger.  

 

3. Samlandet av koder under olika teman. Vad som är ett tema är 

beroende av om något i materialet fångar in och får fatt på en 

specifik sak utifrån den forskningsfråga/de forskningsfrågor som 

har ställts (Braun & Clarke, 2006). Det finns inte heller någon fast 

procentsats för hur stor del av datamaterialet som måste visa på 

samma tema för att det faktiskt ska vara ett sådant, utan det är 

forskningsfrågorna som styr (Braun & Clarke, 2006). De olika 

teman som kan identifieras kan, enligt Robson & McCartan 

(2016) exempelvis vara: 

 ofta återkommande ämnen som tas upp 

 termer och egna koncept som respondenterna föreslår 

 metaforer, pauser, likheter och skillnader 

 lingvistiska sambandsmarkörer som antyder kausala 

sammanhang (exempelvis, därför att, som ett resultat av) 

 tystnad  

 teorianknutna teman (Robson & McCartan, 2016, s. 475)  

 

4. Samlandet i tematiska nätverk, där olika teman ställdes mot 

varandra, exempelvis spänningar i materialet, mönster, trender, 

kontraster och likheter – dock utan att generalisera (Braun & 

Clarke, 2006; Robson & McCartan, 2016). 

 

Etiska överväganden 

När människor är involverade i insamling av empiri är det extra viktigt 

att ha ett tydligt etiskt fokus redan från början i studien. 

Respondenterna får inte utsättas för vilseledande information och 

deras medverkan ska inte heller leda till att de skadas eller far illa på 

något sätt. Respondenterna måste också känna att deras medverkan 

bygger på frivillighet (Robson & McCartan, 2016). Syftet med den här 

intervjuundersökningen var därför klart redan innan intervjuernas 

början och respondenterna fick veta varför de medverkade i 
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intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är också viktigt att låta 

presumtiva deltagare i en forskningsstudie få tid att tänka igenom sin 

eventuella medverkan. Robson & McCartan (2016) rekommenderar ett 

tidsspann på åtminstone 24 timmar. Processen av att leta upp 

respondenter och fråga om dessa ville delta i den här studien 

påbörjades i de flesta fall åtminstone tre månader innan 

respondenterna skulle delta, så alla deltagare fick långt mer än ett dygn 

på sig att tänka över om de ville ställa upp på en intervju.  

 

Intervjuernas intention har hela tiden varit att de ska vara solidariska 

(Trost, 2010). I en solidarisk intervjusituation försöker den som 

intervjuar att förstå och sätta sig in i den intervjuades tankar, även om 

respondenten har en helt annan åsikt än intervjuaren (Trost, 2010). 

Detta var viktigt, eftersom just frågor om digitalisering ibland kunde 

väcka en del känslor hos de intervjuade – och de var inte alltid av det 

positiva slaget. Under intervjuerna strävade jag också efter att skilja 

mellan sympati och empati för respondenterna. Med sympati menas 

att intervjuaren håller med helt om respondentens åsikter och 

beteende, medan ett empatiskt förhållningssätt innebär att 

intervjuaren har förmågan att sätta sig in i de tankar och 

föreställningar som präglar respondenten utan att för den skull hålla 

med eller sympatisera med dennes åsikter. Det senare är alltså att 

föredra. Intervjuandet bör också ske i en vänlig atmosfär (Trost, 2010). 

Det var viktigt att de lärare som tog av sin tid för att svara på frågor inte 

kände att de blev förhörda eller utsatta. Inte ens när de gav svar som 

kanske förvånade skulle de känna sig obekväma. Orsaken till detta var 

dels en etisk aspekt, att inte utsätta respondenterna för obehag, dels att 

få respondenterna att känns sig så bekväma och avslappnade att de 

kunde känna att de kunde ge sin ärliga mening om sin roll och tankar 

om medie- och informationskunnighet och skolan.  

Informerat samtycke och frivillighet 

De personer som ingår i en forskningsstudie har rätt att veta vad syftet 

med deras deltagande är, varför undersökningen görs och vilka 

eventuella fördelar och nackdelar det kan innebära att delta. 

Deltagarna har också rätt att fått veta att de kan dra sig ur när de vill i 

processen (Kvale & Brinkmann, 2014). E-post skickades ut till alla som 
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tillfrågats, där de fick information om projektet och där de fick 

möjlighet att avgöra om de vill delta i studien eller inte.  

 

En vecka före intervjuerna skickades samtyckesblanketterna ut med 

information om projektet. På det sättet fick respondenterna tid på sig 

att återigen ta ställning till om de ville vara med på intervjuerna eller 

inte. Den innehöll fyra punkter som respondenten fick läsa igenom 

(Robson & McCartan, 2016, s. 213) (se bilaga 2). 

 

Eftersom intervjuerna hölls på lärarnas arbetsplatser var det naturligt 

att rektorerna vid de olika skolorna visste om att detta skedde. 

Obehöriga personer får inte vistas på skolområdet och utomstående 

personer behöver anmäla sig i en reception. Därför kunde jag inte 

komma till skolorna utan skolledningens vetskap. Eftersom studien 

inte har ansetts innehålla något som är särskilt känsligt för läraren som 

anställd var det inte problematiskt att lärarens rektor visste om att 

denne var med i en undersökning. Vad lärarna sa och i vilket 

sammanhang de sa det kommer ingen att få veta eftersom 

respondenterna vid presentation av det färdiga materialet var 

fullständigt avidentifierade.  

 

Ett problem som skulle kunna uppstå är att kollegor som har 

intervjuats vid samma arbetsplats har kunnat lista ut vem som säger 

vilka saker i forskningsrapporten (Allmark m.fl., 2009). I den här 

studien intervjuades endast en lärare per skola, även om fler på samma 

skola skulle kunna passa in i urvalskriteriet. Ingen annan på skolan 

(utom rektorn) behövde veta om att läraren intervjuades. 

Anonymitetskravet är viktigt, eftersom det respondenterna säger i 

intervjustunden ska vara fullständigt konfidentiellt. Anonymitet var 

också viktig för studiens kvalitet. Om respondenterna inte var helt 

säkra på att det de sa inte kunde kopplas till dem, kanske de undanhöll 

viss information eller undvek att svara på vissa frågor, vilket kanske 

skulle påverka det empiriska materialet (Robson & McCartan, 2016).  

 

Ingen etikprövning behövde göras för den här studien. 

Undersökningen innefattar inte känsliga personuppgifter eller 

personuppgifter om lagöverträdelser. Den involverar inte heller ett 

fysiskt ingrepp på respondenterna. Ingen intervju i studien innehåller 



53 

något som ska påverka personen fysiskt eller psykiskt och inget 

biologiskt material har inhämtats (Etikprövningsmyndigheten, 2021). 

Personuppgifter behandlades enligt dataskyddsförordningen General 

Data Protection Regulation (GDPR) (Europeiska unionen, 2016). 

Att vara lärare och studera lärare 

Att jag är yrkesverksam lärare och samtidigt är forskarstuderande 

skulle kunna innebära att den förförståelse jag har av yrket skymde 

sikten när följdfrågor ställdes under intervjuerna eller när det 

empiriska materialet så småningom analyserades. Att inte vara 

ämnesexpert och att inte dela erfarenheter med den man intervjuar 

skulle också kunna vara mer fördelaktigt, eftersom någon som i det här 

fallet inte arbetar som svensklärare, skulle kunna ställa frågor som i 

vanliga fall skulle kunna ses som naiva och lite okunniga 

(Vähäsantanen & Saarinen, 2013). Det kan dock också vara en fördel 

att vara en forskande kollega (inte i den meningen att vi delar 

arbetsplats, men att vi delar erfarenheter) och att ha den förförståelse 

som det innebär att ha samma yrke som respondenterna. Att dela en 

yrkespraktik och därför också yrkesspecifika språkliga termer kan 

underlätta förståelse och kommunikation. ”The professional 

practicioner working with people as their job has much to contribute 

both as an investigator or to an investigator” (Robson & McCartan, 

2016, s. 148). Eftersom den här studien har utförts av en lärare som har 

intervjuat andra lärare, vilka alla arbetar med människor, skulle detta 

också kunna borga för kvalitet i både empiriinsamling och analys av 

materialet.  

 

När det gäller intervjuer är det viktigt att ha en tydligt neutral roll, 

eftersom man som forskarstuderande löper en extra stor risk att 

identifiera sig med respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2014). I det 

här forskningssammanhanget är det också viktigt att se till att 

respondenterna och intervjuaren inte har en nära yrkeskontakt genom 

att helt enkelt undvika att ha respondenter som är nära kollegor eller 

har varit det, för det är ju också så att det inte bara är en 

maktförflyttning och en maktbalans som bibehålls under själva 

intervjun. Maktförflyttningen sker till forskarens fördel efter intervjun 

har avslutats när det är dags för analys (Vähäsantanen & Saarinen, 
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2013) och då är det viktigt att forskaren är fri från påverkan av att 

denne kanske skulle kunna vara en kollega till respondenten 

 

En annan aspekt att ha i åtanke är den maktbalans som uppstår mellan 

den intervjuade och intervjuaren och som skiftar under hela intervjuns 

gång (Vähäsantanen & Saarinen, 2013). Det är givetvis så att 

intervjuaren, åtminstone synbart, har makten och kontrollen i 

intervjusituationen – och därför bör ha detta i åtanke när det gäller 

etiska överväganden, men makten är inte enbart intervjuarens. Den 

intervjuade kan hålla inne med information, prata om något helt annat 

eller helt enkelt ställa motfrågor till intervjuaren (Vähäsantanen & 

Saarinen, 2013).  
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Resultat 

Resultatkapitlet behandlar de sex teman som framkommit i 

intervjuerna med de olika lärarna. Dessa teman är: källkritik som ett 

mångtydigt begrepp, mallar och färdiga källor för att spara tid, 

undervisning av upphovsrätt, fortbildningsbehov och kunskapsbas, 

att planera undervisning med andra och digitala lärplattformar som 

styr undervisning. Dessa teman valdes ut eftersom de framträdde 

återkommande i de olika lärarnas beskrivningar av sin undervisning. 

 

Att resultatkapitlet inleds med källkritik beror på att alla lärare vid 

frågan om vad de tyckte var viktigt att undervisa om när det gällde 

medie- och informationskunnighet valde att nämna just det begreppet. 

Resultatkapitlet inleds därför med att beskriva lärarnas uppfattningar 

om vad kompetensen källkritik är och hur de väljer att undervisa om 

detta i svenska. Sedan följer en redogörelse för lärarnas beskrivningar 

av sitt arbete med kompetensen upphovsrätt, följt av diskussioner runt 

utmaningar i form av fortbildningsbehov samt lärarnas uppfattningar 

om ämnesöverskridande arbete kring frågor om undervisning i medie- 

och informationskunnighet. Resultatkapitlets sista avsnitt tar upp 

lärarnas upplevelser av hur digitala lärplattformar har format deras 

möjligheter att arbeta med publicering och medie- och informations-

kunnighet i skolan. Kronologin i texten följer forskningsfrågorna och 

temana är uppställda i den ordning som de nämnts här. 

Källkritik – ett centralt, men mångtydigt begrepp 

Det som alla lärarna uttryckte som fundamentalt när det gäller 

undervisning inom medie- och informationskunnighet var källkritik. 

Syftet med att inkludera källkritik i just svenskämnet lyftes av olika 

anledningar av de intervjuade lärarna. Trots att källkritik nämndes av 

varje lärare som en central kunskap att ha med sig, var uppfattningen 

om begreppets innebörd mycket blandad. Lärarna beskrev att de 

planerade för och designade olika lektionsupplägg med differentierat 

innehåll och begreppet fick därmed olika betydelser i undervisnings-

praktiken. 

 

Några lärare menade att källkritisk kompetens innebär att arbeta med 

att referera och hänvisa till källor. En lärare, Ethel, ansåg att 
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undervisning om källkritik i form av källhantering är centralt eftersom 

eleverna behöver detta redskap för att kunna skriva ett så kallat PM 

(kort för promemoria), som alltid brukar testas inom ramen för det 

nationella provet i slutet av årskurs tre på gymnasiet. Det nationella 

provets PM-skrivning innebär att eleverna ska kunna producera en 

utredande text som är baserad på en given frågeställning och som 

handlar om någon aspekt av svenskämnet. Eleverna får enbart använda 

sig av källor i ett texthäfte som tillhandahålls av Skolverket. I PM:et ska 

eleverna visa att de kan hantera referenser och källor korrekt, vilket 

Ethel alltså menade att hon ville förbereda eleverna på.  

 

Också Felicia uppgav att det är centralt att eleverna lär sig att kunna 

hantera källhänvisningar såväl i uppsatser i allmänhet som vid 

referenshantering. Hon ansåg även att vidare studier var ett tungt 

vägande skäl för detta. Att veta vem som har skrivit vad och att kunna 

källhänvisa till denne på rätt sätt var viktigt när man skriver uppsats på 

universitetet, sa Felicia, och källkritik blev därför även för henne i 

första hand synonymt med kunskaper i referenshantering:  

Man jobbar ju väldigt mycket mot det här PM:et som har blivit väldigt 
vetenskapligt på gymnasiet och det är ju saker och ting som de behöver 
kunna inför vidare studier, så det skulle jag väl sätta som nummer ett. 
(Felicia) 

Den källkritiska förmågan var alltså hos Ethel och Felicia kopplad till 

en vidare syn på att eleverna ska kunna hantera källor i löpande text 

och hur de skriver en korrekt litteraturlista. 

 

För några av lärarna handlade undervisning om källkritik i svenska på 

gymnasiet inte enbart om referenshantering, utan om att rusta 

eleverna inför framtida utmaningar i ett digitaliserat samhälle. Just 

källkritik var där ett begrepp som nämndes som redskap för att klara 

en sådan uppgift. Källkritik hos dessa lärare var också kopplad till en 

kunskap om att utvärdera källor och deras trovärdighet. Trine pratade 

mycket om att eleverna möter en värld där sociala medier, nättidningar 

och olika textmassor är något som eleverna måste hantera och 

utvärdera, vilket utmanade henne i hennes lärargärning. Hon 

berättade att man som elev i en digital värld möter så mycket av sin 

vardag och verklighet på nätet och att det är svårt att utan redskap sålla 

och förhålla sig kritisk till allt:  
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Alla de intryck de [eleverna] får och all den, den fakta. Eller alla de åsikter 
som väller in över dem. Och det känner jag är jätteviktig grej att kunna 
hantera. (Trine)  

Trine såg också att bristen att kunna granska och förhålla sig kritisk till 

budskap i olika medier var ett utbrett samhällsproblem vars 

implikationer går utanför skolans värld och som påverkar vår 

samhällsstruktur. Därför ville Trine träna eleverna på detta i skolan:  

Det [källkritiska förhållningssättet] fattas många av oss vuxna också, som 
inte har fått det med oss kanske lika mycket och det tror jag verkligen att vi 
måste jobba med. (Trine) 

Trots att Trine tyckte att källkritik var betydelsefullt och att tolka 

budskap var viktigt, kände hon inte att det fanns något stöd i 

styrdokumenten för en lärare som ville undervisa om detta. Hon sa:  

[A]lltså det finns ju inget kunskapskrav som säger att du ska kunna jobba 
med källkritisk granskning på det sättet utan du ska källkritiskt kunna 
granska texter. (Trine) 

Trine försökte dock ändå, utan stöd från styrdokumenten, ge eleverna 

redskap för att kritiskt granska olika källor och hon lät dem fundera 

över vem som skrivit texter och när dessa publicerades. Hon hade 

också börjat lära sig mer om algoritmer och att sökträffar varierar 

beroende på vem det är som letar information:  

Och det här med algoritmer som prioriterar vad kommer först och att det 
som är viktigast för mig kanske inte kommer först, men så tänker inte alltid 
elever och att det här känner jag att vi skulle behöva jobba mycket mer med. 
(Trine) 

Trine hittade här en utveckling och vidgning av undervisningen kring 

källkritik och såg algoritmer och sökvariabler som något som 

förhoppningsvis skulle kunna ingå i olika undervisningsupplägg under 

kommande år. 

 

Fler lärare än Trine tolkade källkritik som något mer än att kunna 

referera korrekt. Felicia ansåg att undervisning om källkritik dessutom 

handlar om att lära eleverna att kunna se igenom dolda budskap i 

bilder och att kunna avslöja propaganda, och som exempel gav hon ”att 

en bild kan framställas på två andra sätt fast det har samma budskap”. 

Felicia berättade att hon lagt mycket stort fokus på detta i sina kurser i 

svenska. Hon beskrev vidare att hon i sin undervisning gärna tar in 

öppna frågor ”där ingenting är slutet” som exempelvis: ”…vad är det vi 
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ser och vad tycker du och varför tycker du så här och vad beror det på? 

Vad vill det förmedla?” 

 

Åsa lyfte också in att granska bilder i sin undervisning och hade 

dessutom ambitionen att ge elever redskap för att analysera foton och 

försöka se var dessa kommer ifrån. Hon berättade att hon under många 

år hade haft ett lektionsupplägg där elever läste en artikel från den 

satiriska tidskriften Svenskbladet, där det stod att Moderaterna vill 

förbjuda språkpoliser. Elever fick diskutera sanningshalten i artikeln 

och sedan fundera över hur de kunde avgöra en artikels sanningshalt 

och relevans: 

Jag menar det är ju med i ettan och det är ju en del, det är en del av 
studieteknik, kan man väl också säga, att faktiskt kunna bedöma vad som 
är rimligt och sant. (Åsa) 

Inte alla lärare såg utbildning i källkritik och utbildning om påverkan 

och propaganda som synonymt, men Felicia och Selena gjorde det. I 

synnerhet Selena kopplade källkritik till just bildmediets utmaningar 

när det gäller att påverka och såg det som en stor uppgift för 

svenskämnet att ta itu med: 

Vi kan ta det här med propagandabilder, då pratar vi ju allmänt, vi kanske 
använder ord och termer att man får kanske börja, vad är propaganda? 
Ordet propaganda, vad vill det säga? (Selena) 

Selena berättade vidare att hon var mån om att försöka låta eleverna 

fundera över och diskutera vad propaganda innebar, men hon beskrev 

inte att hon hade några tydliga modeller för analys att tillgå för 

eleverna. Selena berättade att hon brukade säga åt eleverna att de 

skulle fundera på om budskapet i en text är sant eller inte: ” Du måste 

ju jämföra. Är det sant?” var det hon uppmanade eleverna. 

 

På samma sätt arbetade också Jeanette. Hon berättade dessutom att 

hon tyckte att det viktigaste hon kan undervisa om är hur man ska 

kunna skilja fakta från åsikter och hur eleverna ska kunna lära sig 

detta: 

Får de en text, oavsett om, om det är liksom en artikel som de plockar på 
Wikipedia eller om de får en lärobokstext, så kan, har de i vissa fall väldigt, 
väldigt svårt att se vad som är faktabaserat och vad som är åsikter av 
författaren själv. Så att det är väl det som är kärnan, att försöka lära dem 
att se: vad är ren information och vad är tolkningar av? (Jeanette) 
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Jeanette såg just oförmågan att kunna skilja på information och fakta 

som en av de största utmaningarna idag och ville därför undervisa om 

detta i svenskämnet. Även Åsa hade en tydlig uppfattning om att just 

förmågan att skilja på fakta och åsikter var viktig för eleverna. Hon la 

också in filmmediet som en parameter i vikten av att kunna förhålla sig 

kritisk till olika budskap även här. Hon berättade ingående om ett 

lektionsupplägg som hon har haft i en annan kurs än svenskämnet, 

nämligen Mediekommunikation, där hon, tillsammans med eleverna, 

grundligt analyserade den retoriska uppbyggnaden i Michael Moores 

film Bowling for Columbine (2002). Filmen belyser USA:s vapenlagar 

och kretsar kring konsekvenserna av dessa. Åsa berättade att upplägget 

var mycket ambitiöst och att slutet på filmen var en ögonöppnare för 

eleverna. Där visar Michael Moore en bild på en skjuten flicka för 

förespråkaren för den amerikanska vapenlobbyn och filmstjärnan 

Charlton Heston: 

Och Charlton Heston bara går och Michael Moore då som suckar med hela 
kroppen. Och så ställer han ner den här bilden och så ställer han sig framför 
bilden, tittar på den, suckar en gång till med sin stora nallebjörnskropp. 
(Åsa) 

Åsa menade att i ögonblicket när Charlton Heston till synes likgiltig går 

därifrån, förvandlas filmen för eleverna från att uppfattas som en 

dokumentär till något annat. Åsa fortsatte att beskriva hur Michael 

Moores sätt att klippa, och bete sig framför kameran påverkar tittaren 

i den riktning som han vill och hon berättade att eleverna drogs med av 

den dramaturgi som Moore byggde upp. Eleverna var, Enligt Åsa, till 

synes först helt på det klara med att filmen var en objektiv dokumentär 

men efter att Åsa problematiserat och diskuterat filmen med eleverna, 

fick de upp ögonen för att kanske Bowling for Columbine var något 

annat än just en objektivt berättad historia, berättade Åsa:  

Så kommer de fram till att det här var ju inte en dokumentär, det här var ju 
propaganda /…/ Och de känner sig lurade. De känner sig förförda av det 
här. (Åsa) 

När Åsa pratade om att analysera film på det här sättet kom hon på att 

detta skulle kunna vara ett alldeles utmärkt upplägg att implementera 

även i svenskundervisningen. Detta hade hon inte tänkt på tidigare, 

berättade hon, och inte heller hade hon sett det som en del av 

ämnesstoffet. När hon hörde sig själv prata om det, såg hon 

möjligheten. 
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Jeanette la tid på att få in rörlig bild i undervisningen om källkritik. 

Hon berättade om sin ambition att få eleverna att tolka olika budskap, 

men beskrev det som att det fick glida in mellan annat lektionsinnehåll: 

”Det kanske jag inte är jätteduktig på att få in i min undervisning alltid, 

men att man försöker ändå ha inslag av det”, sa hon och fortsatte: ”Så 

det, det brukar slinka in lite” mellan annat lektionsinnehåll. 

 

Jeanette berättade vidare att även om hon inte låter eleverna tolka film 

i hög utsträckning brukar hon låta alla årskurser arbeta med kortfilmer 

som redovisningsform. När det gäller källkritisk förmåga och påverkan 

via rörlig bild, berättade hon att hon brukar låta eleverna i årskurs två 

arbeta på egen hand med att producera reklamfilmer för leksaker och 

därigenom lära sig hur påverkan går till. Leksakerna hade de själva fått 

designa och uppgiften var att göra en film med berättarröst som skulle 

påverka tittaren att vilja köpa produkten. Trots att Jeanette uttryckte 

flera gånger att hon inte arbetar så mycket med budskap och tolkning i 

filmer och bilder menade hon att hon hade ganska djupgående 

diskussioner med eleverna när det gäller filmiskt berättande och 

påverkan. Hon nämnde att hon brukar ta upp vilka knep, som 

exempelvis olika berättarperspektiv, man använder för att påverka den 

som tar emot ett reklambudskap i rörlig bild:  

Alltså att allting är uppbyggt för att fånga oss som lä… tittare. Och det är de 
inte medvetna om. Varför är det varma färger där och varför är det kalla 
toner där? Vad ser… liksom halvkropp, helkropp… man, röst dosch, dosch, 
så att det där försöker jag ju att använda, alltså vem, vem är det som 
berättar det här för dig? (Jeanette) 

Så Jeanette, som själv i sitt tidigare yrkesliv har arbetat med att göra 

film, gjorde det omsorgsfullt, även om hon själv beskrev det som att det 

var något som fick ”slinka in” mellan annat. Jeanette lyfte också i sin 

undervisning att titta kritiskt på hur olika reklambudskap formas, 

varför den manliga rösten är så vanligt förekommande – till och med i 

reklam för bindor och hur detta kan påverka den presumtive köparen. 

 

Folke ansåg att just filmmediet gav honom en särskild utmaning då han 

ville motverka filmmediets starka ställning hos unga människor som 

bärare av historier och budskap. Han berättade att han såg texten och 
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det skrivna ordet som något som utmanade elevers tankar, men att 

filmen inte gör det i lika hög utsträckning. 

Jag känner snarare att få in det här med skönlitteraturen är den stora 
utmaningen…. och att förklara att filmen inte kan ersätta, det kan vara svårt 
för många elever. Det här är en utmaning att inte låta digitalisering och de 
andra medierna ta död på, på, på deras tankeverksamhet (Folke) 

Folke hävdade alltså att det i huvudsak är den tryckta skönlitterära 

texten som ska analyseras och kritiseras i svenskundervisningen. 

Samtidigt berättade Folke att han absolut också diskuterade budskap 

från filmmediet, men det var inte hans fokus. 

 

När de olika lärarna pratade om sin undervisning i källkritik kom alltså 

väldigt olika bilder fram av vad de tolkade in i begreppet, vad de valde 

ut att undervisa om och hur mycket tid och fokus som lades på de olika 

momenten. Begreppet källkritik framstår som både mångfacetterat och 

diversifierat och även om de olika lärarna var eniga i sak om att 

källkritik var viktigt, så beskrev de begreppet på helt skilda sätt vilket 

avspeglades i att undervisningen handlade om olika saker. För de 

intervjuade lärarna omfattade alltså källkritik bildanalys, 

källhantering, propaganda och nyhetsvärdering– men alla lärare tog 

inte upp allt. 

Mallar och färdiga källor – när tiden styr lektionsurvalet 

Som diskuterats i föregående kapitel var filmmediet något som flera av 

lärarna bakade in i undervisningen om källkritik. När det gällde 

påverkan av rörliga bilder var en del lärare av uppfattningen att tiden 

helt enkelt inte fanns i svenskämnet för att arbeta med det. Felicia såg 

på analys av rörlig bild som något som kommer in i undervisningen och 

pressar ut annat lektionsinnehåll. Hon beskrev helt enkelt att det tar 

väldigt mycket tid från undervisningen.  

 

Felicia gav också en förklaring till varför hon ägnade mindre tid åt att 

källkritiskt granska rörliga bilder än texter. Eftersom elever har olika 

förutsättningar, men alla kurser ändå ges lika mycket tid, blir det en 

utmaning att arbeta med ännu ett medium, menade hon. Hon kunde 

ofta se att eleverna behövde använda den tid de hade till att öva på 

andra moment och hon förklarade det så här: 
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Det är bara det att om man får elever som är… om man får elever som 
behöver en tillgänglig lärmiljö, så får man ägna väldigt mycket mer tid åt 
själva hantverket och då hinner man inte sådana saker faktiskt. Man får 
plocka bort lite. Man får koka ner det till det som vi måste göra i kurserna 
och det som ska fungera. (Felicia) 

Bristen på tid var den springande punkten i många av lärarnas 

berättelser. Det var inte bara filmmediet som fick stryka på foten på 

grund av tidsbrist, utan informationssökning hoppades också ofta över. 

Många av lärarna hävdade att det är tidsödande att leta upp rätt källor 

och det var en uppgift som eleverna, enligt Jeanette, inte skulle ta lätt 

på. Här återkom hon till det som många av lärarna också vittnade om, 

nämligen att de känner en stress och en tidspress när det gäller att låta 

elever analysera, granska och fundera över källor som de själva har 

letat upp. Jeanette ansåg att man som lärare ska gå systematiskt till 

väga och hon underströk vikten av att eleverna inte ska ha bråttom när 

de söker information på nätet och värderar källor de funnit på egen 

hand. Jeanette upplevde dock att eleverna ofta tar den enkla vägen i 

stället för att låta processen ta tid. Hon jämförde med hur hon upplevde 

att det var när hon själv gick i skolan:  

Det är lite som det var när jag var barn, att det fick ta tid, man fick bläddra 
och man fick liksom slita lite. Det är lite omodernt. Så att om de ska hitta, 
hitta fakta om liksom Warszawapakten, så är det den snabba 
googlesökningen till vad det är. (Jeanette)  

Även Ethel såg bristen på lektionstimmar som ett problem för att få 

med informationssökning i undervisningen. Hon upplevde inte, som 

Jeanette gjorde, att det var eleverna som motsatte sig den långa och 

mödosamma processen att söka och värdera källor, utan det var i stället 

hon själv som ville snabba på sökprocessen. Hon berättade att hon 

brukade ge färdigproducerat material som läraren hade sammanställt 

och bedömt fungera för just den uppgiften. I exempelvis en uppgift som 

handlade om talängslan fick eleverna utreda varför människor är rädda 

för att tala och utifrån olika källor presentera problemet i en uppsats. 

Eleverna fick här en mall där färdiga rubriker fanns ifyllda. Dessutom 

tillhandahöll Ethel det källmaterial som eleverna behövde söka i för att 

bilda sig en uppfattning om uppgiften: 

Jag har inte hunnit i år, utan nu har de fått välja artiklar som jag har tagit 
fram… Så då vet jag ju att det är bra källor. Men då ska det infogas smidigt, 
inte längst ner utan då ska det in i texten och de, ja de lär sig inför att läsa 
vidare tänker jag. (Ethel) 
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Precis som Ethel, erbjöd Felicia eleverna källor som hon själv hade 

kontrollerat innan lektionen och styrde dem till dessa när de skulle 

välja vad de skulle referera till. Hon ville att eleverna skulle få korrekta 

källor och sa, precis som Ethel, att det inte fanns tid att lära elever att 

söka i databaser eller på nätet. Att träna dem att göra det tog helt enkelt 

upp för mycket tid i de i övrigt mycket stofftyngda svenskkurserna. 

Jag upplever att det är svårt för elever att googla någonting som vi tar för 
givet att man ska googla och då tar vi två ord: krisen i Afghanistan, eller vad 
det nu kan vara, men de, de: jag hittar ingenting. Det går inte och så att 
många gånger får man ge texter och sen får man hjälpa om de ska hitta 
själva och har man elever som är svaga kan man ju inte ägna x antal timmar 
till att de ska hitta någonting själva. Då kommer man ju ingenstans. 
(Felicia) 

Just detta att hinna med kursinnehåll och att komma framåt i kursen 

återkom i flera intervjuer. Felicia lyfte specifikt fram de elever som 

behövde extra stöttning i skolan, men Trine såg dessutom tiden som 

sin fiende när det kom till att söka upp bra material att utgå ifrån vid 

undervisning i källkritik, källhantering och uppsatsskrivning. Att låta 

eleverna själva leta fram information och att fundera över dess relevans 

är en tidsödande process som tar kraft och lärarresurser och detta 

kunde inte Trine känna att det fanns utrymme för. Trine uttryckte ändå 

en önskan om att låta eleverna söka fritt och hon berättade att hon 

försökte några gånger, tyvärr utan ett riktigt bra resultat. Därför hade 

hon bestämt sig för att i ett första steg styra och ge ett facit till eleverna, 

för att uppgiften ska bli korrekta fort och snabbt från början. Hon ville 

inte att eleverna skulle hamna fel i informationssökningsprocessen och 

hennes plan var att snäva in det fria sökandet ännu mer i kommande 

arbete: 

Så jag tänker att jag ska vara, styra mer. Bestämma mer, för någonstans vi 
kan titta på de här, här, här sidorna länkarna där är artiklar, men att jag 
ska styra upp det lite och tvinga dem att lägga lite mer förarbete på just det 
här välja ut. (Trine) 

Selena berättade däremot att hon brukade släppa eleverna fria i sin 

sökprocess, men bara till viss del. Hon gav inte eleverna ett färdigt 

texthäfte med källor, men hon ville gärna guida eleverna till vilka sidor 

de kunde hämta sin information från: 

Så där måste vi ju styra och så tänka lite granna, kan jag som pedagog guida 
dem i förkortade grejer. Gå in på den här länken! Titta på det här! Och SO-
rummet, kanske är det nånting att gå in på eller? Jamen gå in på 
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litteraturbanken, är det här nånting? Eh, Så att ge dem lite liksom 
förhandsvisning, tänker jag. (Selena) 

De två olika sajterna SO-rummet och litteraturbanken är flitigt 

använda som studiehjälp av både lärare och elever. Där kan man både 

läsa fakta och se på filmer om olika ämnesområden. Sedan, efter att 

eleverna hittat rätt, uppmanade Selena dem till att vara källkritiska 

genom att fundera på vem som är avsändare och författare till de olika 

källorna. 

 

Jeanette hade en annan anledning till att inte låta eleverna söka fritt. 

Hon såg begränsandet av fri sökning som ett pedagogiskt knep. Ibland 

fick eleverna veta att i den här uppgiften får de inte gå in på vissa sidor 

där det är självklart för dem att söka fakta och där de vet att de kan få 

relevant information, för att de i stället skulle vidga sina sökningar: 

Så att någonstans att försöka styra deras val av informationskällor, har vi 
jobbat med också- att försöka begränsa dem. I den här uppgiften får du inte 
använda SO-rummet, Wikipedia och NE. Vad gör du då? (Jeanette) 

Det var inte bara tid som gjorde att elevernas egna sökningar på nätet 

var tvungna att nedprioriteras. Trine tyckte sig inte se att det fanns 

något stöd i kunskapskraven för att kunna examinera just letandet efter 

källor och då ansåg hon att det var viktigare att fokusera på de faktiska 

texter som eleverna producerade:  

Där är det ju mer renodlat att alltså det finns ju inget kunskapskrav som 
säger att du ska kunna jobba med källkritisk granskning på det sättet utan 
du ska källkritiskt kunna granska texter (…) Det är mer sen deras förmåga 
att kunna välja ut vad är viktigt i en text? (Trine)  

Den tidsödande och arbetsamma process som lärarna vittnade om när 

det innebär att leta i databaser och att värdera olika källor var inget 

som betalade sig i den del av undervisningen som skulle resultera i en 

bedömning och i slutändan ett betyg. 

 

För att klara av att avhandla allt stoff som fanns i svenskkurserna såg 

sig alltså många av de intervjuade lärarna nödgade att välja bort 

momentet att leta efter källor och värdera dessa, eftersom de inte 

upplevde att det fanns tid i kursen eller stöd i kunskapskraven för 

denna kompetens. Några lärare valde också bort analys av filmmediet 

av samma orsaker. 



65 

Att undervisa om upphovsrätt eller inte – det är frågan 

En aspekt inom medie- och informationskunnighet är att man på ett 

etiskt sätt ska kunna använda sig av medier och information (Wilson 

m.fl., 2011). Att respektera användarrättigheter och att ha kunskap om 

upphovsrätt är också en del av det centrala innehållet i kursen Svenska 

1 (Skolverket, 2017d). Bland de intervjuade lärarna var åsikterna 

spridda om upphovsrättens vara eller icke vara i undervisningen. En 

del av de intervjuade lärarna beskrev att de inte alls tog upp 

upphovsrätt med eleverna, medan andra tyckte att det var väldigt 

viktigt. Trine berättade att hon i stället fokuserade på andra delar i 

kursen Svenska 1. Inte heller Ethel planerade in upphovsrätt i 

undervisningen. När hon beskrev sin syn på upphovsrätt kopplade hon 

det mest till bildmediet och ansåg inte att det egentligen behövde ha 

koppling till det man gör inom svenskämnet: ”Nej alltså, jag nämner 

det nog och har väl kanske inte använt så mycket bilder.” Ethel hade 

ändå stött på upphovsrättsfrågan i undervisningen, men i ett lite annat 

sammanhang. Hon berättade att hon brukar låta eleverna göra 

sommarprat som de får spela in och dela med andra i klassen och i och 

med att eleverna behövde ha musik med i sitt sommarprat kom 

upphovsrättsfrågan upp på tapeten: 

Ja vi gjorde sommarprat där eleverna först skulle skriva ett manus och 
lämna in och det skulle ta… Uppgiften var åtta till tolv minuter. De skulle 
ha två låtar och det var då… kopplade jag in vår IT-pedagog. Hur är det med 
musik? (Ethel) 

Och där tyckte Ethel att det var svårt att gå vidare för hon visste ju inte 

riktigt hur det var med upphovsrätt runt musik. Just detta ledde till att 

hon helt enkelt hoppade över musikmomentet och därigenom undvek 

ämnet helt. 

 

När de olika lärarna pratade om upphovsrätt fanns det inte ett tydligt 

motstånd till ämnet, men flera lärare beskrev det som att de inte riktigt 

såg det som en del av svenskans ämnesstoff. Felicia ansåg till exempel 

inte att upphovsrätt eller något som rör etik runt publicering behövde 

komma in i undervisningen. Hon tyckte, liksom Ethel, att upphovsrätt 

var något som rör bildmediet. Hon beskrev de bilder som är tillåtna att 

använda, som vem som helst får ladda ner och som alla kan 

återanvända, som tråkiga och hon berättade att hon egentligen inte såg 

någon mening med att lära eleverna om upphovsrätt i det hänseendet. 
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Hon hade gjort det tidigare år, men inte nu, berättade hon. Felicia och 

andra lärare på hennes skola fick gå en utbildning i nätpublicering för 

ett par år sedan och där fick de lära sig var man kan hämta lagliga bilder 

och hur man skulle tänka runt publicering på nätet, men i och med att 

det numera finns så många bilder tillgängliga överallt har hon hoppat 

över det. Hon berättade att hon säger till eleverna att de kan länka till 

ursprungskällan till den bild de använder, men hon tar inte längre upp 

i sin undervisning var man kan hitta bilder som kan vara fria att 

använda: 

Och då lär man sig att man får inte ta en bild som någon annan hade tagit 
utan man måste veta att man får göra det och så vidare med upphovsrätt 
och så. (…) Jag skulle vilja säga att allt det där är borta. (Felicia)  

Felicia undervisar däremot om upphovsrätt när det gäller skrivna 

källor, berättade hon. Att källhänvisa korrekt tyckte hon var en viktig 

del av upphovsrätten, men bildpublicering eller rättigheter trodde hon 

inte att någon pratar om i svenskundervisningen längre: ”Jag vet inte. 

Fungerar det någonstans tror du? Det här med att man väljer de 

bilderna man får ta?” 

 

Om vissa av de intervjuade lärarna helt hoppade över 

upphovsrättsdelen i det centrala innehållet så var det andra som 

berättade att de tog upp det, men inte i kursen Svenska 1, där 

upphovsrätt beskrivs i det centrala innehållet. Tuva nämnde 

upphovsrätt när hon undervisade, berättade hon. Hon ansåg att 

upphovsrätt handlar om filmmediet och hur man får visa rörlig bild. 

Tuva tog upp upphovsrättsliga frågor gällande film när de arbetade 

med det momentet och det kunde bli i vilken årskurs som helst: 

Beror på om det är i ettan vi har film och det har väl hänt några gånger… 
Alltså jag kan inte säga att jag alltid gör film i ettan i tvåan i trean utan 
ibland så faller det sig att det är i ettan, ibland i tvåan, ibland i trean. (Tuva) 

Liksom Tuva tog Jeanette upp upphovsrättsliga frågor, när hon tyckte 

att det undervisningsmässigt passade in för eleverna. Hon förklarade 

att de arbetade med det ganska mycket:  

Alltså jag tänker ju alltså nu har vi pratat i en, i min svenska 2-grupp har vi 
ju pratat ganska mycket om upphovsrätt. Vem äger materialet som vi 
använder? Och det kan jag tycka är ganska viktigt att de faktiskt som 
blivande designers och sådär vet att man inte kan bete sig hur som helst 
med andras material. (Jeanette)  
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Jeanette väntade alltså till årskurs 2 med att introducera detta. Hon 

använde det dessutom som ett sätt att examinera argumenterande tal. 

 

Upphovsrätt ur ett användarperspektiv var något som läraren Folke 

tyckte var viktigt och som något han, till skillnad från till exempel 

Jeanette, implementerade redan från kursen Svenska 1. Han ansåg att 

styrdokumenten ”kräver” av honom att ta upp det i samband med 

filmmedier i undervisningen. Eleverna behöver kunskap om vad man 

får göra när man ska ladda ner, visa och spela upp film och rörliga 

bilder, berättade han: 

Och det måste vi diskutera, dels för att kursinnehållet kräver av oss att vi 
använder oss av filmmediet till exempel. Eller teater i filmversion eller det 
kan vara så lite som en uppläst dikt, det kan vara otroligt mycket så att vi 
måste veta var gränserna går. Jag måste veta var gränserna går och de 
måste förstå var gränserna går för vad som är lagligt och inte lagligt till 
exempel. (Folke) 

Folkes upplevelse av elevernas oreflekterade attityder till upphovsrätt 

är det som driver honom att prata om hur man får använda sig av film 

och nedladdning, berättade han. Hans syn på elevernas attityd till detta 

var krass: ”Upphovsrätt skiter de ganska fullständigt i”. 

 

Just på grund av attityden från eleverna såg Folke ett tydligt behov av 

att undervisa om upphovsrätt redan från årskurs ett och han berättade 

hur han resonerar tillsammans med eleverna om hur något som i deras 

ögon tycks vara lagligt, nämligen att sprida en film, eller musik. Han 

återkom till att det är kursinnehållet som kräver av läraren att ta upp 

filmmediet och att detta i sin tur gör att han redan i årskurs ett är 

tvungen att undervisa om upphovsrätt och rörlig bild. 

 

Selena ansåg att utbildning av elever i källkritik samt upphovsrätt vilar 

som ett tungt och viktigt ansvar på lärarna. Hon kopplade också ihop 

upphovsrätt med källkritik och digitalisering: 

Och det är ju också så här att det ska ju ingå digitalisering i dagens nya 
uppdrag och det är ju, det är ju bara så. Eh och därför tycker jag att det är 
extremt viktigt också hur man får ut budskapet i digitalisering, hur man får 
ut budskap när det gäller källkritik, eh upphovsrätt, vad som sägs i media 
och vilka medier man använder sig av. (Selena) 

Selena berättade att hon lägger mycket tid på olika upphovsrättsliga 

frågor. Hon diskuterar allt från patent- och varumärkesskydd till vad 
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för slags musik man får spela i offentliga miljöer med eleverna. Hon 

trodde dock att detta inte är särskilt vanligt i just svenskämnet och 

resonerade om vad de andra lärarna på hennes skola gör och varför: 

Ja, jag tror att många tänker, varför gör jag det här, det är ju kanske för att 
man inte är så genuint intresserad för att man kanske inte har kunskaper 
själv utan man, man… Jag tror att när, jag har kollegor som eh, som har 
jobbat i många, många år eh, så har ju de en tendens, men varför ska vi 
göra det här? Räcker det inte att vi åker till ett museum. Varför ska vi prata 
om det här? (Selena) 

Åsa ansåg, till skillnad från Selena, att hon arbetar med upphovsrätt 

grundligt. Upphovsrättsliga frågor för henne handlade om att kunna 

citera olika texter på ett korrekt sätt och att inte plagiera texter. Hon 

var dessutom irriterad över att lärare inte har tagit upp detta redan i 

grundskolan, eftersom eleverna inte kan det som Åsa förväntar sig av 

dem. Åsa, liksom Selena, trodde att det finns en kunskapslucka hos 

lärare när det gäller upphovsrätt. Hon själv ansåg sig vara säker på 

ämnet, eftersom hon tidigare i sitt yrkesliv har arbetat med detta, men 

andra lärare har uttryckt att de behöver mer kunskap, menade hon:  

Vi pratar om det, men inte tillräckligt och många, många kollegor säger att 
de inte har tillräcklig kunskap också, eh, sen det här med att, bara att 
upptäcka fusk. (Åsa) 

Lärarnas röster visar olika uppfattningar om upphovsrätt ska ta plats 

eller inte i svenskämnets innehåll. Medan vissa lärare berättade att de 

väljer att helt hoppa över detta, var det andra som lyfte 

styrdokumenten som en viktig del att följa i fallet med upphovsrätt och 

ytterligare andra som gjorde det när de såg att det passade i 

utbildningen. Några lärare funderade över om motståndet från 

lärarnas sida kanske ändå handlade om en kunskapslucka som 

behövde fyllas. 

Fortbildningsbehov och lärares kunskapsbas 

I den värld som ett medielandskap i ständig förändring fört med sig, 

berättade lärarna att de upplevde att det fanns nya utmaningar och 

områden som de önskade att de kunde mer av för att kunna undervisa 

om medie- och informationskunnighet. Det var exempelvis svårt att 

hinna skaffa sig liknande referensramar som eleverna, berättade Tuva: 

Ja. Och sen så är ju de mycket mer… alltså.. Det spretar ju mycket mer. De 
ser ju inte film längre. De ser ju serier. Och där blir det ju svårare att 
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hantera, för – nittio, då såg de filmer, jag såg filmer som vi kunde gå in så… 
De ser ju knappt film. Det är liksom serier och hur ska jag hänga med där? 
Finns ju inte en chans. Jag har inte tid. (Tuva) 

Just att lärarna inte kunde utgå från samma praktiska exempel när de 

undervisade utgjorde en svårighet. Det var svårt att undervisa och 

exemplifiera när medielandskapet exploderat och gamla exempel som 

man kunde referera till inte fungerade – helt enkelt för att eleverna 

hade andra referensramar. Selena såg också att den förändrade digitala 

multimodala värld som öppnade sig visade att hon hade halkat efter i 

vissa kunskaper och att hon inte kunde landa i något gemensamt med 

eleverna. Då var det också svårt att ta sig an det nya: 

För förr pratade man om den gemensamma kanon, det här ska man läsa, 
man var liksom, liksom inkörd och på det här inkörd på böcker, det var 
väldigt mycket bokstyrt. (Selena) 

Felicia började märka att det gamla stoff som hon var bekväm med och 

som hon har använt som bas i sin undervisning om exempelvis 

källkritik inte räckte längre. Det går inte att diskutera källkritik ur ett 

analogt dagstidningsperspektiv – vilket var vanligt förr, upplevde hon: 

Ja, när vi jobbar med referat då får de texter som jag väljer ut och då har 
jag ju märkt under årens lopp att det blir svårare och svårare för dem att 
läsa vanliga dagstidningstexter. Jag brukar använda DN och Svenskan för 
att få… och sen brukar vi… förr så brukade man ju ändra lite. Kanske. Vad 
är det för skillnad på kvällstidning och…? Det går ju inte längre. (Felicia) 

Så den kunskap som lärarna hade och som de beskrev att de hade 

upparbetat som svensklärare – nämligen att analysera dagstidningar, 

den blev obsolet. Selena funderade också mycket över den nya roll som 

hon och hennes kollegor måste ta när det gäller att själva lära nytt när 

det gäller att hantera IT-system, information och medier:  

Det är att lära sig sovra i djungeln och jag har kollegor som kanske inte är 
där. Som, som som öppnar sin dator och gör det man alltid har gjort för vi 
har ett åldersspann också på skolan, som tänker också såhär, nej det här ja, 
det får någon annan sköta, på skolan. (Selena) 

Även Trine kände att ett förändrat medielandskap var en utmaning för 

henne. Hon såg ett stort fortbildningsbehov och hon tyckte också att 

ett nytt glapp uppdagades när hon fick mer kunskap om sökalgoritmer, 

hur dessa påverkar sökträffar och vad hon skulle kunna implementera 

i sin undervisning: 



70 

Jag känner så här att åh, jag fick nosa på något någonstans som jag känner 
till, men inte tänkt på hur viktigt det är… Nu skulle jag vilja ha hands-on 
hur jobbar man med det här då på bästa sätt… Alltså en riktig ingång på det 
hela. (Trine) 

Så Trine såg, liksom Tuva och Selena att de snabba förändringarna inte 

bara förändrat referensramar, utan också tillfört saker som aldrig 

funnits med i deras lärarutbildning. Trine kände att hon stod på 

tröskeln till något som hon skulle vilja veta mer om och som hon såg 

skulle kunna vara en viktig del av svenskämnet, men som inte fick 

utrymme. Hon upplevde att man började i fel ände med 

digitaliseringen och allt som följde på detta i skolan. Hon sa att lärarna 

skulle fått kunskaper inom informationssökning och hur man använde 

IT för kommunikation, men det blev inte riktigt så: 

Problemet är ju att vi inte fick en adekvat fortbildning i samband med det 
här utan man pröjsade för datorer först och delade ut det som godis till alla 
elever och sen blev det ja i princip att, ja det blev ett ställe man kunde söka 
information på och det blev ett ställe där man skrev, ordbehandling och så, 
men i övrigt så har ju fortbildningen hur man kan använda datorn som 
redskap i undervisningen kommit sen och vi ligger fortfarande jättemycket 
back. (Trine) 

Jeanette såg en annan sorts spänning i undervisningssituationen, 

nämligen den som uppkommer när elever tar med de digitala verktyg 

som de själva använder sig av för att kommunicera på fritiden in i 

klassrummet utan att lärarna har kunskap att använda sig av dem. Hon 

berättade att hon hade en vilja att lära eleverna att bli självständiga, 

empatiska och kritiska varelser i det de skriver och publicerar på 

digitala plattformar. Jeanette vittnade om att bristen på kunskap om 

just dessa plattformar från lärarnas sida ibland gjorde att de inte kunde 

ta itu med problem som uppkom i ungdomarnas digitala värld. När 

ungdomar skrev något i uppsatser kunde lärarna hantera det, likaså 

när elever argumenterade eller uttryckte kontroversiella åsikter i en 

klassrumssituation, men på plattformarna som eleverna själva valt 

men där de ändå arbetade med skolrelaterade uppgifter, nådde inte 

lärarna fram. Problemet var inte nytt, lärare har alltid tagit hand om 

mobbning, men i exempelvis klasschattar som användes i 

undervisningen räckte inte lärarnas kunskaper till för att vägleda 

eleverna:  

Det visade sig att Snapchat till exempel, där fick man bara vara 32 personer 
i de grupperna ursprungligen. Våra klasser är alltid 33. Så det tog ett tag 
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innan vi liksom insåg att de väljer alltid vem som inte får vara med (…) 
Katastrof! (Jeanette) 

Trine återkom till tidsaspekten när hon diskuterade att hon gärna 

skulle vilja låta elever göra poddar, för att de skulle kunna öva sig på 

att uttrycka åsikter på olika digitala plattformar, men den här gången 

var det inte elevernas lektionstid som var knapp, utan hennes egen. 

Trine kände att hon inte kunde tillräckligt mycket om tekniken för att 

göra ett bra lektionsupplägg. Hon berättade att hon gärna ville veta hur 

man gör och hur man kan ha en bra planering runt poddmakande 

innan hon ger sig in på lektionsdesign och hon visste inte hur hon 

skulle kunna få tid över att hinna lära sig. Hon såg att kollegor gjorde 

poddar, men hon visste inte själv var hon skulle kunna få fatt i tiden att 

själv lära sig och sedan också bedöma på ett korrekt sätt så att hon 

kunde koppla det tillbaka till kunskapskraven: 

Och där känner jag att jag, det är för mycket, eller för mycket, jag har för 
lite kunskap i handhavandet för att och hur jag skulle kunna använda det 
på ett sätt som gjorde det möjligt att bedöma och sen användas som 
betygsunderlag. (Trine)  

Trine återkom till kursernas stofftyngd och beskrev det som att hon 

inte hade råd att lägga de få kurstimmar som hon har till förfogande på 

att göra saker som eleverna kanske upplever är roliga, men är just bara 

det, enligt henne. Om hon ändå inte har kunskapen att följa upp, 

bedöma och ge respons tyckte hon att det skulle vara svårt att 

genomföra ett sådant moment i undervisningen. Trine beskrev också 

målande hur det kändes att inte hinna lära sig allt nytt som behövs:  

Just nu så jag känner ibland att jag får ta små detaljer, en liten här och en 
liten där och plocka till mig och försöka att långsamt hänga med i det här 
allt snabbare tuffande tåget som det här digitala är. Jag är, jag springer 
fortfarande på perrongen och försöker någonstans att hänga med på tåget 
känner jag, fastän jag har jobbat med det ganska många år. Och fastän jag 
kanske är säkrare än många kollegor, så är det min känsla av att jag ligger 
efter. (Trine) 

Jeanette uttryckte just problematiken med att man måste lära nytt hela 

tiden och att lärarna faktiskt måste vara så pålästa att de kan utbilda 

eleverna i något som de inte heller kan: ”Så liksom, så att tekniken 

ligger ju alltid före oss i skolan”. 

 

Det fanns en tydlig frustration i att allt nytt gjorde att man som lärare 

aldrig kunde vila i sin egen kunskap. Trine uttryckte det som att det nya 



72 

gjorde att hon aldrig kan stanna upp och planera sina lektioner och 

göra något, för hon hinner inte. Hon önskade att hon ibland bara kunde 

få ”landa och jobba på”. Selena luftade sina tankar om pressen på att 

hela tiden som pedagog behöva lära sig nytt där hon verkligen tryckte 

på att hon ville få mer kunskaper i digital teknik och hon kände att hon 

och alla andra lärare behövde en god grundförutsättning att stå på om 

hon skulle kunna arbeta med medie- och informationskunnighet i 

svenskämnet:  

Och där, där känner jag att vi har lite att jobba med för där ligger vi faktiskt 
efter, tror jag, ganska mycket, man kan tycka att man är i framkant, men 
jag och även att jag kanske tycker själv att jag jobbar ganska bra, så, så är 
jag nog kanske väldigt års… alltså förstår du, lite efter ändå. För även om 
jag visar youtube-klipp, du vet sådär och ja, visualiserar då är det här sant 
eller är det fake eller vad säger den här, vad vill det förmedla, vilket 
budskap, så tror jag ändå att jag, jag har ganska mycket att jobba med 
(Selena) 

Jeanette uttryckte också en önskan och ett behov av mer utbildning i 

precis allt som har med medier att göra och hon ville också ha en mer 

praktisk handledning till vad man skulle kunna arbeta med: 

Nej men jag, jag tänker väl egentligen att, att jag tror att vi som kollegor 
behöver fortbildning i, i liksom hur man överhuvudtaget hanterar medier. 
Idag. I undervisningen. Vad kan jag använda? Vad kan jag inte använda? 
Eller jag kanske kan använda allt, men varför, på vilket sätt? (Jeanette) 

När Felicia tänkte efter kände hon nog att det inte var just på det 

förändrade medielandskapet eller som hon uttryckte det: 

”digitalisering” som hon ens ville lägga krutet på att fortbilda sig. Hon 

tyckte att svenskämnet hade andra fokusområden som var viktigare: 

Det som jag tycker är intressant, det är ju litteratur och skriva vetenskapligt 
arbete. Det vill man ju alltid lära sig mer i och mer av såklart. (Felicia) 

Så det fanns en relativt unison längtan efter att få tillgång till mer 

utbildning om saker som rör medie- och informationskunnighet, 

samtidigt som lärarna någon gång också ville kunna landa i den 

kunskap som de redan hade – och kanske också kunna fokusera på 

annat ämnesinnehåll. 

Att planera undervisning med andra  

Den didaktiktradition som svensk skola har, möjliggör en frihet för 

läraren att själv bestämma hur denne ska presentera ämnets innehåll. 

Grammatik, språksociologi, litteraturhistoria och referatskrivande är 
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alla delar som hör till svenskämnet och som har funnits med som 

ämnesstoff relativt länge. I lärarnas berättelser om de delar som hör till 

kunnighet om medier och information framkom det dock en önskan att 

inte behöva vara ensam i arbetet med ämnesinnehållet. Lärarna ville 

gärna lämna bort vissa delar, eller ta in någon helt annan i 

klassrummet. 

 

Ethel tyckte att källkritik var något som var viktigt att ta upp när det 

gäller digitaliseringsfrågor i undervisningen, men hon ville inte att man 

enbart ska ta upp det i svenskämnet. Andra ämnen borde komma in i 

undervisningen – och det är något som genomgående diskuterades av 

de olika lärarna: 

Och vi har lyft det faktiskt. Alldeles nyss på skolan som ett 
utvecklingsområde för alla (…) Att det står i alla ämnen och att det är 
många fortfarande som är kvar i det här: ”Men det gör ni ju på svenskan. 
Det gör ni ju på svenskan, men det tar jag inte upp i mitt ämne, för det gör 
ni ju på svenskan”. (Ethel) 

Ethel arbetade inte med upphovsrätt i någon av svenskkurserna och 

hon önskade i stället att andra ämnen ska ta hand om detta: 

Jag tänker nog att, alltså jag tycker att svenskämnet är ett delat ansvar med 
alla andra ämnen, så jag tror egentligen inte…i de flesta fall så har vi 
ingenting som vi kan bara lägga på svenskämnet. (Ethel) 

Ethel kunde någonstans se att det finns ämnesdidaktiska delar av 

medie- och informationskunnighet som kanske är specifika för just 

svenskämnet och hon var alltså ganska kluven i frågan: 

Samtidigt är det så att vi kanske ändå har det… det är väldigt dubbelt det 
här… största ansvaret för ändå att fördjupa och eh kanske ställa på sin spets 
eller så, men det hör ju till varje ämne också för varje ämne har ju sin lilla 
specifika frågeställning liksom. (Ethel) 

Selena såg att man kan arbeta tillsammans med exempelvis 

samhällskunskapsläraren när det gäller undervisning om påverkan och 

digitala medier:  

Och då tänker jag, när man tittar på allt så kanske man, ja lägger fokus på 
propagandabilder mer kanske i årskurs ett och jag jobbar väldigt med 
samhällskunskapsläraren och historieläraren. Då är det, då är det en ett 
område, temaområde. (Selena) 

Bibliotekarien nämndes ofta som en resurs när det gäller att 

implementera några av de delar i kursplanerna som gäller medie- och 
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informationskunnighet. Trine bokade bibliotekarien, som i sin tur kom 

till klassrummet med ett lektionsupplägg om hur man kan söka och 

hitta olika källor. Folke tog också hjälp av bibliotekarien, men han såg 

dessutom bibliotekspersonalen som en resurs när det gäller 

upphovsrätt. Där fick bibliotekarien hålla i undervisningen: 

Det är ganska vanligt att man tar in bibliotekarierna som är mer 
uppdaterade på eh, nya regler som till exempel nu kommer vi behöva veta 
mer kring beslutet i EU som precis, eller det som röstades om i EU. Det vill 
säga vad kommer vem att få publicera och vad kommer vi att kunna 
använda oss av och inte? Det förändras ganska mycket så jag måste ta in 
henne igen. Jag vet inte så mycket om det. (Folke)  

Lärarna löste alltså en uppkommen situation, där de själva av olika 

anledningar kände att de inte räckte till, med att ta in andra i 

undervisningen. Bibliotekarier och andra lärare fick hjälpa till att täcka 

upp för det behov som lärarna själva kände att de inte riktigt kunde 

fylla när det gällde vissa delar av medie- och informationskunnighet i 

svenskämnet. 

När plattformen styr undervisningen 

Alla de intervjuade lärarna var intresserade av de möjligheter som ett 

uppkopplat klassrum kan ge och deras grundinställning var att 

eleverna ska lära sig så mycket som möjligt för att kunna vara aktiva 

medborgare i en digital värld. En av de intervjuade lärarna, Selena, 

menade att svenskämnet, oavsett kurs har ”ett demokratiuppdrag” när 

det gäller kunnighet inom medier och information och många lärare 

berättade i intervjuerna att de hade arbetat med att låta eleverna öva 

på just detta under tidigare läsår. 

 

Många av de intervjuade lärarna upplevde dock att det fanns problem, 

där de såg att nya policyer från olika aktörer kunde hämma 

utvecklingen av kunnighet om medier och information i svenskämnet 

istället för att föra den framåt. Exempelvis var publicering av elevernas 

egna texter något som många lärare upplevde som en svårighet. Tuva 

såg de lärplattformar som införts på skolan och det som kommer i 

deras kölvatten som problematiskt. På lärplattformarna delas 

uppgifter ut digitalt av den undervisande läraren och uppgifterna eller 

uppsatserna laddas sedan upp av varje elev, så att läraren i den kursen 

kan ta del av svaret. Tidigare hade Tuva arbetat med att eleverna fick 
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skriva texter som publicerades på hennes egen webbplats och där 

kunde elever och föräldrar gå in, kommentera och läsa. Tuva tyckte att 

det var viktigt att elevernas texter lästes, att de hade en publik: 

Alla har ju inte blivit publika, det ska jag säga. Man lägger ju inte ut vad 
som helst. Men om man vill så har man fått lagt ut och vissa gånger så har 
jag sagt så här: De här lägger vi ut… Och föräldrar har fått tillgång till dem 
och du vet att kompisar och ja du vet att liksom så här… det finns 
kommentarsf… Det har funkat jättebra…. (Tuva) 

I och med att all personal på Tuvas skola gick över till en gemensam 

digital lärplattform, där elever lämnade in uppsatser individuellt till 

varje kurs och där endast den undervisande läraren var mottagare, 

försvårades möjligheten att dela med sig av texter till en värld utanför 

skolan och därigenom en chans att publicera sig i olika sammanhang. 

Att lära sig redskapen för att kunna publicera sig i olika medier blev 

inte ett naturligt moment i undervisningen på Tuvas skola. 

Lektionsinnehåll och dess resultat blev låst till ett mer slutet system: 

Nej, jag får inte använda min egen hemsida, jag får inte… eller jag det 
kanske jag får. Det är klart jag får, men jag orkar inte ha dubbla system för 
jag måste använda Classroom. Tvingad. Och det är väl bra att allt är på 
samma ställe, men det är inte funktionellt…Vi skriver liksom för människor 
som ska läsa. (Tuva) 

Även Trines skola använde en digital lärplattform för inlämning av 

texter, men Trine berättade att hon inte använde sig så mycket av den. 

Hon såg nyttan av att eleverna kunde ta del av varandras material 

istället: ”Men jag använder nog oftare Google drive där de kan dela 

dokument med varandra, gå in och titta”. 

 

Medan Trine ignorerade det gemensamma publiceringssystem som var 

påbjudet av skolan, följde Tuva ändå den policy som hennes skola hade 

och detta gjorde att det som hade varit en del av Tuvas pedagogiska 

planering och som kanske skulle kunnat vara en del av att skapa en 

plats där eleverna kan dela sina erfarenheter med varandra, arbeta 

processinriktat, lära sig att publicera alster digitalt och interagera med 

andra på ett digitalt forum, och som hade fungerat ganska bra, blev 

försämrat, tyckte Tuva. Den nyckelkompetens inom medie- och 

informationskunnighet som handlar om att kunna granska, ompröva 

och testa sina färdigheter för att skapa användargenerarat innehåll 

faller litegrann bort när möjligheten att arbeta processinriktat 

försvinner i texterna som ska bedömas av de olika lärarna.  
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Jag tycker att, vi jobbar ju på ett sätt i skolan. Sen prövas något helt annat. 
Men det är ju oavsett digitalisering eller inte när man låser in folk med 
texter i en bur och säger skriv nu. Var är processkrivningen? (Tuva) 

Felicia resonerade lite på samma sätt som Tuva. Det fanns möjlighet på 

hennes skola att använda Google Classroom, men hon såg inte 

nödvändigheten. Hon ville inte heller låsa eleverna till ett system och 

hon använde, precis som Trine, Google Drive i stället för Google 

Classroom, som hennes skola förordade. Dessutom ställde hon sig 

tveksam till de olika digitala plattformar som också fungerade som 

kontrollsystem av eleverna som har kommit i kölvattnet av olika 

nationella prov. Eftersom de nationella proven är sekretessbelagda 

behövde plattformarna för skrivning vara låsta för att förhindra 

spridning av provuppgifter. Detta hade spillt över på andra delar av 

verksamheten som inte rörde nationella prov och lärarna hade börjat 

använda de låsta digitala provplattformarna även för andra uppsatser.  

 

Tuva funderade just över hur det blir för lärare och elever i och med 

digitaliseringen av de nationella prov som är obligatoriska att 

genomföra i svenskkurserna och som numera måste skrivas i digitala 

plattformskonstruktioner. Där tyckte inte Tuva att de obligatoriska 

plattformarna (som till exempel Digiexam eller Chromex, där datorn 

blir låst och fungerar som en skrivmaskin) förde svenskämnet framåt 

på något sätt och hon såg problem med att kunna arbeta för elevernas 

bästa: ”Nej och hur kan man skapa ett system som man tror ska vara 

slutet som man inte litar på? Där har du liksom… vad är det för värld 

vi lever i?”  

 

Tuva funderade vidare över hur man skulle kunna arbeta så att 

eleverna kunde använda digitala lösningar för att skapa bättre texter 

och där eleverna kunde få använda sig av och träna på sina kunskaper 

inom medie- och informationskunnighet, som att söka, sålla och 

organisera information i stället för att stänga dem ute från de 

hjälpmedel som ett uppkopplat klassrum kan erbjuda. I just 

svenskämnet är ju prövning och bedömning nästan alltid kopplad till 

uppsatsskrivande och prövningen blir på något sätt också 

sammankopplat med bedömningen. Eleverna ska öva genom att skriva, 

men de blir också bedömda på det som de har skrivit:  
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Vore det inte bättre att vi skapade ett prov där vi bejakade fusket? För det 
är ju en kompetens liksom att klara sig på det där sättet. Jag begriper inte 
(…) Men om man följer med sina elever i processen, då vet man väl att de 
har skrivit dem själva. Och har de inte skrivit den här dispositionen själva, 
så måste de ändå förklara den när de ska förklara den för mig. Jag förstår 
inte problemet. (Tuva) 

Tuva fortsatte att diskutera slutna provsituationer i digitala 

provsystem och hur det ökade kravet på kontroll och anonymisering 

har påverkat henne i lärarrollen och hon upplevde det inte som något 

positivt. Hon berättade att hon ändå gav efter för påtryckningar att 

göra en uppsats anonymt i en låst digital provplattform, men att hon 

inte alls såg någon mening med det: ”Nej, det är inte ett system som är 

förenligt med mitt sätt att se på varken kunskap eller hur jag jobbar”. 

 

Jeanette såg också att det var svårt för många kollegor, som i övrigt var 

erfarna och kunniga, att hänga med i de olika lärplattforms-

lösningarna, speciellt när det gällde att hålla reda på de olika 

provprogrammen som det har skapats ett behov runt vid nationella 

prov. Hon vittnade om att lärarna kände sig obekväma med tekniken. 

Det är ju en sak att vakta liksom 33 elever och få in uppsatser, men vadå, 
har de bara klickat på det där molnet? Hur vet jag att det är inlämnat? Att 
man behöver en, alltså skapa en trygghet bland kollegorna för att hantera 
den här tekniken. Där går det väldigt fort. (Jeanette) 

Tuva såg att en viktig kunskap försvinner i och med införandet av 

digitala kontrollsystem där eleverna inte tillåts använda sig av de 

skrivhjälpmedel och söka den information de behöver för att kunna 

producera texter. Tuva problematiserade också det faktum att man 

som skribent utanför skolans väggar ofta tar hjälp av andra, utvärderar 

detta och förbättrar sin text och att det också är en kunskap man måste 

erövra som elev: 

Det är en teknisk färdighet är det ju att kunna skriva formellt riktigt och 
lyfta text. Det är det ju verkligen, men här ute i den riktiga världen så är ju 
inte det flödet och det är inte så vi jobbar med text. Och vi frågar varandra 
när vi har problem med det formella…och det är det som är förmågan 
liksom... (Tuva) 

Folke pratade också om att en lärplattform inte passar för alla elever 

och att man i svenskämnet tvingas få in allt i en mall där förmågan att 

orientera sig och lära sig hitta information hoppas över. Dessutom 

berättade Folke att lärplattformarna inte alltid är så enkla och tydliga 
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som de beskrivs av dem som infört dem. För många elever skapar de 

dessutom problem, såg han: 

Det är väldigt enkelt för vissa i Classroom: här har du en spalt, här är en 
kolumn och där i mitten har vi det - och man klickar, för medan väldigt 
många så är det väldigt suddigt, ett töcken eller ett brus, vad du än må kalla 
det, eh, så att det är inte helt enkelt för alla. … Oavsett om det beror på en 
neuropsykiatrisk nedsättning eller något annat så, så passar inte det alla. 
De kan inte orientera sig helt enkelt. (Folke) 

Elever som behöver extra anpassningar råkar också ibland illa ut i och 

med teknikstrul på de olika plattformslösningarna såg Jeanette:  

Sedan ett hinder med tekniken är ju för våra elever med dyslexi till exempel 
som blir helt plötsligt låsta till ett Chromex-prov. Och det kan ju också vara 
om man behöver upplästa tjänster och sådana här saker. (…) nej det 
fungerar, men då måste man göra separata inställningar och liksom det har 
inte gått ut till alla. (Jeanette) 

I sin iver att stävja fusk ute på skolan, berättade Jeanette att hon kände 

att man har gått bakåt i utvecklingen när det gäller kunnighet om 

medier och information i stället för framåt. Man har låst alla 

möjligheter att söka information under vissa moment som exempelvis 

uppsatsskrivning, och därför också möjligheten att träna på detta. I 

uppsatssituationer kan eleverna varken söka information eller 

kontrollera hur det nu var som man exempelvis källhänvisar till en 

artikel. Allt detta måste de ha i huvudet:  

Det har ju gjort att vi får gå tillbaka till något traditionellt och låsa in 
eleverna för att kunna sätta betyg. Vad kun… vad kan den här eleven 
liksom? Så att det känns som man går, vissa delar går man ju ett varv runt, 
liksom. (Jeanette) 

Jeanette brottades dagligen med de här digitala lösningarna, förbuden 

och reglerna. Hon beskrev att de samtal som lärarna hade med 

varandra runt information, kommunikation och digitalisering samt 

vad som kan utvecklas ämnesmässigt i klassrummet har stannat vid att 

diskutera vad skärmar och uppkoppling gör med undervisningen och 

att det tar tid från den. Man diskuterade inte frågor om medie- och 

informationskunnighet, utan i stället förbud. Hon ansåg att lärarna i de 

kollegiala samtalen har gått ifrån att diskutera undervisning till att 

styra eleverna bort från digitaliseringens möjligheter, när det 

egentligen inte är en framkomlig väg. Hon berättade att skolan hade 

köpt in vagnar och korgar som lärarna skulle samla in mobiltelefoner i. 
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Jeanette tyckte att lärarna i stället skulle träna eleverna i hur man 

använde telefoner och när det var lämpligt att använda vad:  

Det är så enkelt. Det spelar ingen roll om jag tar deras telefoner för de har 
ju alltid en dator då kan de fortsätta att spela sitt dataspel där. Alltså att vi 
fostrar dem inte riktigt i att det är mycket hårt arbete. (Jeanette) 

Jeanette såg också att tekniken bråkar med dem på ett ohemult sätt så 

att undervisning och provsituationer inte alls stöds av plattformarna:  

Och vi har också haft lite problem med vårat… i våran IT-support här på 
området, så att och då räcker det att de missar gör att relevanta 
uppdateringar för våra elever, så funkar inte det, så flera skrivningar som 
vi har haft med mina teknikelever under det här läsåret har inte kunnat gå 
upp, liksom kunnat gå av stapeln så då har de fått göra andra inlämningar 
som tar sådär fyra timmar längre liksom för mig att gå igenom i stort sett 
bara för att det har varit sådan bristande kommunikation där kring vad, 
vad behöver man de tänker att alla elever har Chromebooks. (Jeanette) 

Analysen av lärarintervjuerna visar att många av lärarna kämpade på 

med att försöka ge eleverna möjligheter att lära sig att publicera sig och 

använda olika digitala verktyg för detta, men kände att de arbetade i 

motvind i och med de olika plattformslösningar som påbjöds från de 

olika skolorna.  
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Sammanfattning 

I lärarnas tal om sin undervisning i medie- och informationskunnighet 

är det tydligt att de har en diversifierad syn på vilka aspekter som ska 

ingå i svenskundervisningen. Det fanns inte någon enhetlig 

uppfattning om vad källkritik och upphovsrätt är för svenskämnet och 

vilka delar som är viktiga. Lärarna ansåg att kunskaper om 

referenshantering kunde vara källkritik, men andra ansåg att det också 

kunde ingå i upphovsrätten – vilket det förvisso är och gör. Ingen 

uttryckte dock en kunskap om alla dessa delar. Det sistnämnda 

begreppet var dessutom något som en del lärare valde att inte 

undervisa om alls, medan andra uppfattade det som oerhört viktigt för 

svenskämnet. 

 

Tiden var det som påverkade urvalet av aspekter att undervisa om när 

det gäller medie- och informationskunnighet. De olika lärarna vittnade 

om att kurserna i svenska var stofftyngda och att undervisa om 

informationssökning, där lärarna lät eleverna träna sig på att hitta, 

värdera och sålla bland olika källor, var tidsödande och i många fall 

resultatlöst. Det fanns inte heller något kunskapskrav som mätte 

informationssökning, så det krävande arbetet kunde inte heller 

bedömas. Många av lärarna berättade att de i stället gav eleverna texter 

och källor som de visste var bra, så att det skulle gå fortare att komma 

fram till själva uppsatsskrivandet.  

 

Flera av lärarna i studien berättade att de ville ha mer fortbildning 

inom aspekter som rör medie- och informationskunnighet. De kände 

att det var svårt att hinna lära sig allt nytt som kommit i och med 

digitaliseringen och att de gärna ville ha stöd av andra aktörer inom 

skolan. Samarbete med skolbibliotekarier och andra ämneslärare i 

exempelvis samhälls-kunskap var strategier för att ge eleverna stöd i 

undervisningen i aspekter av medie- och informationskunnighet där 

lärarna själva upplevde att de saknade tillräckliga kunskaper. 

 

En annan utmaning för de olika lärarna var de lärplattformar som 

skolorna hade infört. Lärarna berättade att de kände att dessa digitala 

system låste in möjligheter att låta elever publicera sig så att andra kan 

ta del av deras texter. Lärarna kände också att de digitala provsystem 

som införts förhindrade eleverna att få träna sig på att söka 
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information, redigera sina texter utifrån den informationen och 

därigenom lära sig att arbeta om sina texter utifrån ny information. 

Lärplattformarna hindrade och försvårade utvecklingen i stället för att 

ta den framåt, enligt lärarna.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att fördjupa kunskaper om 

svensklärares uppfattningar om sin undervisningspraktik i medie- och 

informationskunnighet på gymnasiet i en digitaliserad skola och 

undersöka hur lärarna tänker om hur de transformerar denna kunskap 

till ett lektionsinnehåll. I detta avsnitt diskuteras hur resultaten av 

intervjuerna med lärarna kan förstås i relation till powerful knowledge 

(Young, 2009), high/low epistemic qaulity (Hudson, 2018) och 

pedagogical content knowedge (Shulman, 1986) samt vilket bidrag 

studien ger till forskningsfältet. Detta kopplas till de forskningsfrågor 

som behandlar hur svensklärare i gymnasiet uppfattar begreppet 

medie- och informationskunnighet, vad de väljer att undervisa om 

samt vilka hinder och möjligheter lärarna ser i sin undervisning i 

medie- och informationskunnighet. 

 

Analysen av intervjuerna visade att lärares uppfattningar av vad medie- 

och informationskunnighet innebär är olika och att det inte, hos de 

intervjuade lärarna, finns något gemensamt metaspråk att bryta ner 

exempelvis begreppet källkritik till. Svenskämnets tilldelade tid och 

lärares val att inkorporera eller utelämna medie- och informations-

kunnighet diskuteras också, samt hur policy påverkar lärarnas val och 

utformning av undervisning (Ball, 2006). Studiens resultat har 

utmynnat i tre teman eller mönster som kommer att diskuteras i detta 

avsnitt: bristen på ett ämnesgemensamt metaspråk, tiden och det 

viktiga i svenskämnet samt spänningen mellan policy och pedagogik. 

De tre temana kan stå för sig själva, men går in i och är beroende av 

varandra. Bristen på ett gemensamt ämnesspråk hör i lärarnas 

berättelser ihop med tidsbrist och man skulle även kunna se att policy 

och planering gör det. Även om de olika temana är sammankopplade 

har de delats upp för att göra diskussionen tydligare.  

Bristen på ett ämnesgemensamt metaspråk 

Ur intervjuerna med lärarna framträder en bild där undervisning i 

svenskämnet står inför stora utmaningar i relation till det snabbt 

föränderliga medielandskapet. Algoritmer, nya medier, olika sätt att 

publicera sig – allt detta ställer elever och de undervisande lärarna 

inför nya pedagogiska frågeställningar. De intervjuade lärarna 
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framhöll alla vikten av att undervisningen i svenska ska möjliggöra för 

eleverna att få kunskap om och redskap för att hantera dessa 

utmaningar. Lärarna såg alltså att svenskämnet hade en viktig roll i att 

ge elever de redskap de behöver för att använda de olika digitala 

kommunikationsmöjligheter som finns.  

 

Oxstrand såg redan (2013) att grundskolelärares uppfattning om vad 

medie- och informationskunnighet innebar berodde på erfarenhet, 

utbildningsnivå och intressen. Även Carlsson och Sundin (2018) har 

visat att grundskolelärare i svenska och samhällskunskap har olika 

uppfattningar när de diskuterar innebörden i medie- och informations-

kunnighet. Hos gymnasielärarna i den här undersökningen återfanns 

ett återkommande tema när de tillfrågades om vad de tyckte var viktigt 

att undervisa om och vad medie- och informationskunnighet innebar 

för dem och det var begreppet källkritik. I det här sammanhanget 

skulle man kunna säga att den här undersökningen visade att lärarna 

faktiskt var eniga om något: källkritik – de beskrev bara inte begreppet 

på samma sätt. 

 

Alla de intervjuade lärarna tyckte alltså att källkritik var ytterst viktigt 

men det var ett begrepp som lärarna hade väldigt olika uppfattningar 

om i relation till innehåll och betydelse. Vissa lärare ansåg att ordet 

inbegrep upphovsrättsliga frågor medan andra ansåg att det handlade 

om att diskutera sociala medier och att vara kritisk mot dessa. Andra 

lärare ansåg att källkritik handlade om korrekt källhantering medan 

ytterligare andra höll med om att källhantering var en av de absolut 

viktigaste kunskaperna att lära ut, men såg att det hörde till begreppet 

upphovsrätt och inte källkritik. Det fanns egentligen ingen gemensam 

syn när lärarna pratade om begreppet. Källkritik skulle visserligen 

kunna innehålla precis allt det som lärarna pratade om, men ingen av 

lärarna undervisade om allt, utan alla valde ut olika delar, som de 

dessutom gav varierande tyngd och betydelse åt. 

 

Att lärarna inte hade en enig syn på vad källkritik innebar är är 

egentligen inte något egendomligt eller besynnerligt – det skulle till och 

med kunna vara en styrka att lärares olika uppfattningar kan 

problematiseras och brytas mot varandra. En invändning mot detta 

resonemang skulle kunna vara att lärarna inte uttryckte en 
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medvetenhet om att det fanns flera olika uppfattningar om vad 

begreppet innebar. Alla var säkra på begreppets innebörd för 

svenskämnet och alla hade olika förklaringar till det och upplägget var 

därför också helt olika mellan olika skolor. Just termen källkritik är 

dessutom mycket komplex och svårdefinierad (Sundin, 2019). Ordet 

finns i andra språk som exempelvis engelskans source criticism och 

tyskans Quellenkritik där det också har olika innebörd. Det är alltså 

ganska naturligt att begreppet inte är definierat av lärare själva när det 

internationellt inte heller finns någon gemensam uppfattning om vad 

ordet innebär. Kanske skulle det vara en ämnesdidaktisk fördel om 

termen källkritik definierats tillsammans med de lärare som ska skapa 

ett ämnesinnehåll runt ordet. Dessa lärare kunde  dessutom möjligen 

få kontakt med det akademiska ämnet medie- och kommunikations-

vetenskap, där de kan få hjälp med definitionen och problematisera 

den. Just att ett skolämne ska kunna ta avstamp i en akademisk 

ämnesdisciplin och att det ska finnas en forskningskontext runt det är 

något som Young (2009) ser som en del av förutsättningen för att 

powerful knowledge inom ett skolämne ska skapas. För att kunskap ska 

bli kraftfull så måste delarna inom skolämnet alltså vara tydligt 

avgränsade och definierade. 

 

Ett skolämnes innehåll är dock i ett längre perspektiv föränderligt. Vad 

som ska undervisas om beror på vad som finns i de olika styrdokument 

som lärare ska följa och hur de tolkar dessa, liksom många andra 

samhälleliga faktorer som exempelvis politiskt landskap, medier, 

sociokulturella faktorer, lärares utbildning, skolans organisation och 

marknadskrafter. Ongstad (2006) menar att ämnesdidaktik är 

reflektioner över vad ett ämne är i förhållande till vad det borde vara 

och att det är den professionella ämnesmässiga reflektionen som 

utvecklar olika ämnen i ett förhållningsätt mellan teori och praktik. 

Ämnesdidaktiska reflektioner sker också enligt Ongstad i en ämnes- 

och samhällskritisk diskurs, där ämnets teori och praktik i ett samhälle 

ständigt utvecklas. Då blir det som lärare anser vara viktigt att 

undervisa om när det gäller exempelvis medie- och informations-

kunnighet, enligt Ongstads definition, något som kan vara ganska 

diversifierat. Ongstads och Youngs syn på skolans roll skulle kunna 

sägas stå i bjärt kontrast mot varandra, men en syntes mellan Ongstad 

och Young skulle vara ett samtal mellan svensklärare i skolan, skapare 
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av policydokument med kunskapskrav som behandlar ordet källkritik, 

och den akademiska disciplinen medie- och kommunikations-

vetenskap. Då skulle också svensklärarna få den plattform, det 

utrymme för diskussion och den möjlighet till fortbildning som de 

beskrev att de behövde. 

 

Lärare måste i viss mån naturligtvis anpassa innehållet efter sin 

undervisningsgrupp, men det man måste fundera över är hur de olika 

bitar av källkritikstårtan som lärarna valde ut kan erbjuda eleverna 

powerful knowledge i ett förändrat medielandskap. Oavsett om det var 

lärarnas kunskapsbas som styrde valen eller om det var deras 

uppfattning om vad källkritik innebar, så påverkar det vad eleverna får 

med sig från skolan och ut i ett yrkes- och samhällsliv. Det är vad 

eleverna kan göra med den kunskap de tillägnat sig som framtida 

aktiva samhällsmedborgare som är powerful knowledge (Maude, 

2016). Detta utmanar lärare i undervisningen eftersom 

källkritikbegreppet följer med alla tre år i gymnasieskolan (och 

förekommer i grundskolan). Hur ska lärare som har kursen Svenska 3 

kunna bygga vidare på vad en annan lärare gjort när det gäller källkritik 

i kurserna Svenska 1 och 2 (eller för all del vad de har gjort i 

grundskolan) när begreppet är så löst definierat att ingen är enig om 

vad som ska tas upp? Det kan bli en svårighet för lärarna och en stor 

utmaning. Som tidigare nämnts är det bra att ge varierad tyngd och 

betydelse åt olika delar i undervisningen beroende på vilken elevgrupp 

som undervisas och vilka kunskaper läraren besitter, men om läraren 

inte är säker på vad ett begrepp innebär för just det specifika ämnet 

skapar det otydligheter i relation till både ämnesuppfattning och 

undervisnings-praktik – vilket i sin tur skulle kunna påverka 

kunskapsinhämtningen för eleverna och i slutändan inte ge den 

kraftfulla kunskap som skolan ska erbjuda eleverna.  

 

Young (2009) ställer frågan om vad för sorts kunskap som är skolors 

ansvar: vad som är och vad som inte är skolkunskap. Youngs svar är att 

skolor kan möjliggöra för elever att ta del av kunskap som de flesta inte 

kan få i hemmet eller på fritiden. Svensk skola verkar i den här 

traditionen genom det kompensatoriska uppdrag som ålagts enligt 

Skollagen (SFS 2010:800), där skolan ska uppväga skillnader i barns 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Young menar vidare att 
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den kunskap som elever kan få i skolan ska vara specialistkunskap och 

därför behöver skolor lärare med spetskompetens inom det ämne de 

undervisar i. I fallet med källkritik inom svenskämnet blir det en 

utmaning att ha en specialistkunskap inom ett område om begreppet 

inte har definierats av den yrkesgrupp som ska undervisa om det och 

inte har någon definition från något annat håll. Youngs poäng är 

dessutom att innehållet i ett ämne ska ha definierats av den 

akademiska ämnesdisciplinen. Detta blir en paradox, eftersom de 

akademiska discipliner som svenskämnet bygger på inte direkt 

hanterar frågor som rör medie- och informationskunnighet. 

Relationen mellan svenskämnets akademiska discipliner litteratur-

vetenskap och språkvetenskap är stark. Det märks också när de 

intervjuade lärarna pratade om ämnesinnehåll i de olika 

svenskkurserna, men bandet till universitetsämnet medie- och 

kommunikationsvetenskap är inte lika självklart. 

 

Svenskämnet, liksom andra skolämnen är under ständig förändring i 

och med att medielandskapet flyttar förutsättningar för skrivande och 

läsande. Om lärares berättelser om sitt ämne avslöjar att det saknas ett 

gemensamt metaspråk runt ämnesdidaktiska begrepp kan lärarna inte 

veta vad som egentligen är svenskämnets del när det gäller 

undervisning i källkritik och risken är att man använder sig av några 

olika avbockningsbara listor med kriterier. För att inte hamna i en 

undervisningssituation med låg epistemisk kvalitet (Hudson, 2018), 

där kunskaper enbart bockas av, behöver det finnas en definition och 

en tanke om ämnesmässig progression. Att lära sig källkritik behöver 

då vara en process – det är inte ett färdigt stoff eller en lista och just 

därför är definitionen av termer en viktig del även för elevernas 

kunskapsutveckling. Om lärare och elever inte ser en progression i 

undervisningen utan alltid börjar från början, eller fortsätter på något 

som elever inte har kunskap i på grund av olika uppfattningar om 

ämnesinnehåll, då riskerar lärandet att gå från att vara en process till 

att enbart bli en produkt och undervisningen i medie- och 

informationskunnighet blir något som lärs ut i portioner – eller 

repeteras utan utveckling. 

 

Diskussionen om källkritik behöver vara levande och utvecklas, men 

om lärarna sitter ensamma och är utlämnade åt sin individuella 
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tolkning blir en hög epistemisk kvalitet i undervisningen en svår 

utmaning och i slutändan kanske den kraftfulla kunskapen för eleverna 

riskeras. Lärarna själva vittnade dessutom om att de ville ha mer och 

djupare kunskaper om begreppet källkritik. De sa att de försökte så gott 

de kunde när de gällde att implementera källkritik i undervisningen, 

men deras berättelser visade att de var utlämnade åt sin egen tolkning 

och kunskapsinhämtning. 

 

Vilken sorts powerful knowledge som genereras ur undervisning där 

källkritiska aspekter ingår är alltså beroende av att begreppet 

definieras och detta har inte gjorts inom ämnesdisciplinen – varken av 

policyskapare eller av lärarna själva. En diskussion runt de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför inom ämnet runt begreppet källkritik 

saknas. Lärarnas tal om källkritik visade också hur flyktigt, brett, 

mångfacetterat och svårgripbart begreppet är. Det är inte 

nödvändigtvis så att en ämnesgemensam konsensus är lösningen – 

eller ens önskvärd. Det kan finnas en styrka i att kunna göra ett 

medvetet val utifrån sin elevgrupp och förutsättningar. Utan kunskap 

om begreppets mångtydighet blir läraren ensam i sin tolkning och 

elever kan i slutändan kanske gå miste om viktig kunskap som skulle 

kunna ge dem poweful knowledge inom ämnet. Det ämnesdidaktiska 

inslaget som Young förespråkar behöver komma in starkare när det 

gäller medie- och informationskunnighet. Utmaningen med just 

begreppet källkritik är alltså att det helt enkelt inte har diskuterats 

stötts och blötts inom ämnesdisciplinen och att det inte heller finns 

någon direkt och tydlig kontakt mellan skolämnet svenska och 

universitetsdisciplinen medie- och kommunikationsvetenskap.  

 

Bernstein (2003) har diskuterat fenomenet att lärare inte hämtar sin 

kunskap från ämnesdisciplinen och förstahandskällor från forskning 

när det gäller lärares kunskap om lingvistik. Kunskapen hämtades inte 

från översikter från olika forskare som samlat studier, utan ofta kom 

informationen från tredjehandskällor eller från personer som inte 

själva har nära kontakt med disciplinen. Gee (2008) kallar den 

kunskap som man får när man går i närkamp med en teori och närmar 

sig ursprungskällan, diskuterar den med andra forskare, frågar samt 

vänder och vrider på detta för en ”primary theory”, något som de 

intervjuade lärarna sällan fick chansen att göra. Primary theory 
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behöver inte alltid vara forskningsbaserad utan det kan också bara vara 

att gå till ursprungskällan inom ett kunskapsområde. Att läsa Iron Man 

och diskutera originalkällan med vänner är också en primary theory 

enligt Gee. När de intervjuade lärarna berättade om fortbildning i 

medie- och informationskunnighet har det sällan tagit avstamp i 

primary theory – eller som Bernstein skriver, hos forskare. I lärarnas 

tal om hur de fick fortbildning var det någon (Trine) som pratade om 

att en forskare hade kommit och pratat om algoritmer med dem, men 

ingen annan lärare pratade om fortbildning som kom direkt från 

akademin. Lärarna i intervjuerna berättade istället om IT-pedagoger 

eller annan personal med specialistintresse på skolan. 

Tiden och det viktiga i svenskämnet 

Trots att förmågan att kunna välja ut relevanta informationskällor 

upplevdes som essentiell av de olika intervjuade lärarna, så var det 

många som ändå försåg eleverna med länkar eller uppkopierade texter 

som lärarna, enligt egen utsago, visste var av hög kvalitet och som de 

själva hade valt ut. Lärarna upplevde att det helt enkelt inte fanns tid 

och utrymme i kurserna för att låta eleverna ägna sig åt att söka, sovra 

och sålla i den information som finns tillgänglig genom databaser eller 

sökmotorer. Detta betyder alltså att när lärarna beskrev vilka aspekter 

de valde ut av medie- och informationskunnighet valde många att 

transformera innehållet så att själva sökmomentet i att kritiskt granska 

information försvann. Att sålla och sovra information begränsades till 

givna texter som granskats av läraren. Informationssökningen sträckte 

sig till att leta i de redan färdiga källor som erbjöds eleverna.  

 

Lärarna var inte alls motståndare till att undervisa om hur eleverna 

skulle kunna söka upp relevant information och sovra bland olika 

källor, men de hoppade ändå över en stor del av det momentet. En 

lärare pratade om hur hon gav eleverna mallar för hur de skulle bygga 

upp olika uppsatser som exempelvis debattartiklar eller texter av 

utredande typ. Eleverna kunde fylla i text under färdiga rubriker i en 

mall och de källor som skulle användas fanns med i mallen. Detta var 

en hjälp för eleverna och det gick betydligt snabbare att skapa en sådan 

text än om de skulle sitta och fundera från början, berättade hon.  
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Carlsson och Sundin (2018) talar om skillnaden mellan en intertextuell 

informationssökning och en intratextuell sådan. Den förstnämnda 

handlar om elevens förmåga att själv kunna hitta och sovra bland 

information i olika databaser medan den senare handlar mer om 

läsförståelse av redan givna texter. Den intertextuella 

informationssökningen är svår att testa och det kan också vara därför 

fokus ligger på den intratextuella informationssökningen i skolan. Det 

är ju också där som fokus ligger i high-stakestester som de nationella 

proven i svenska, där mycket hänger på resultatet vid ett provtillfälle. 

 

Young (2009) beskriver två typer av kunskap, nämligen en som kan 

vara av praktisk natur, där man lär sig hur man lagar en stol eller hur 

man ska navigera på en karta och en som är kontextoberoende, mer 

teoretisk natur, där eleverna kan abstrahera och generalisera. Den 

förstnämnda kunskapen kan ha givna regler och den är kontextbunden. 

Man skulle kunna hitta likheter mellan detta undervisningsförfarande 

och de fall där lärarna i intervjuerna berättade att de gav eleverna 

färdiga källor till sina uppsatser. Den kontextbundna kunskapen talar 

om för eleverna hur de ska utföra specifika handlingar. Den förklarar 

inte och den generaliserar inte, utan koncentrerar sig på att eleverna 

snabbt ska kunna lösa en uppgift. Och det är här som källkritik- och 

källhanteringsundervisningen hamnar. Många av lärarna berättade i 

intervjuerna att det var just tidsbristen som gjorde att de gav eleverna 

redan utvalda källor att använda. Elever som upplevde informations-

sökning och skrivande som arbetsamt kunde få hjälp och stöttning av 

mallen och det tog inte tid från undervisningen att leta källor och 

fundera över struktur.  

 

Det som Young beskriver som kontextoberoende (2009) eller teoretisk 

kunskap är sådan som är utformad för att kunna låta elever 

generalisera och som ger en bas för att ta beslut. I fallet med källkritik 

skulle en diskussion mellan elev och lärare om hur eleven kan hitta 

källor och vilka redskap denne kan använda för att kunna förhålla sig 

källkritiskt i allmänhet kunna ge elever powerful knowledge för att i 

framtiden kunna använda denna kunskap för att navigera i och sålla 

information från ett alltmer komplext medielandskap. Lärarna i de 

olika intervjuerna berättade förvisso att de brukade prata med eleverna 
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om att man måste fundera på om en informationskälla var pålitlig, men 

eleverna fick sällan möjlighet att öva på detta.  

  

I lärarnas tal om hur de undervisar om källkritik kan man utläsa att det 

blir en situation där man koncentrerar sig på att visa vad som är korrekt 

– källor som är odiskutabla. Många lärare pratade i intervjuerna om att 

kunna välja ”rätt” källa. Om lärare av olika orsaker tvingas göra urval 

av källor på det sättet – må det vara tidsbrist eller annat, riskerar 

undervisningen att hamna i den kategori som Hudson (2015) skulle 

kalla low epistemic quality, där eleverna inte får diskutera kunskap 

som är osäker och som inte ger dem redskap att ifrågasätta och fundera 

över sitt material. Eleverna får inte chansen att under skoltid utveckla 

den kraftfulla kunskap som skulle kunna var en del av undervisningen 

och som i en medie- och informationskunnighetskontext skulle 

innebära att de kan navigera och sålla bland information och kunna se 

vilka källor som skulle kunna vara mer eller mindre pålitliga.  

 

Svenskämnets stofftyngd tillsammans med den knappa tid som finns 

till undervisning skapar inte förutsättningar för att låta eleverna söka 

egna källor, enligt de intervjuade lärarna. Det är många moment som 

ska betas av på de cirka nittio undervisningstimmar som varje 

svenskkurs i gymnasiet får sig tilldelad. Samtidigt har lärarna själva 

stor möjlighet att välja ut vad de vill att eleverna ska arbeta med och 

det är lärarna som styr hur mycket tid olika innehåll i kursen får ta. Om 

lärarna tyckte att det var väldigt viktigt att eleverna fick möjlighet att 

söka information på egen hand, skulle de kunna lägga tid på det och 

minska ner på något annat. Det handlar alltså om ett aktivt val från 

lärarnas sida när det gäller ämnesstoffet, men att tro att det enbart är 

ett fritt val är att förenkla diskussionen. 

 

Förutom tidsaspekten och stofftyngden i svenskkurserna är det också 

så att kunskapskraven i svenskämnet inte tydligt beskriver att elever 

ska kunna välja bland egenvalda källor. I kunskapskraven står att 

elever ska kunna sovra och hitta information i källor, men själva urvalet 

finns inte explicit utskrivet som ett krav (Skolverket, 2017d). Dessutom 

behandlar det nationella provet i kursen Svenska 3 en utredande text 

och där får elever också färdiga källor som de sedan ska citera ur och 

bygga sitt PM, på (Uppsala universitet, u.å.). Ett PM i kursen Svenska 
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3 innebär (som diskuterats tidigare) att eleven ska skriva en text, 

liknande något de skulle skrivit på ett universitet, men uppsatsen 

prövar inte elevers förmåga att värdera källor på något djupare plan. 

Där skickar Skolverket ut färdiga källor som eleverna ska referera till 

och citera ur för att sedan skriva en uppsats baserad på en 

frågeställning som handlar om det givna innehållet i källorna. I PM:et 

rekommenderas eleverna att skriva av provfrågan och använda den 

givna texten som inledning i uppsatsen. Ingen vikt läggs vid att eleven 

ska fundera över var de olika källtexterna kommer ifrån, vem som är 

avsändare och i vilket sammanhang det hela är skrivet. Nationella prov 

och high-stakestests påverkan på undervisningen som policyskapare 

har diskuterats av bland annat Larsson (2018), Larsson och Olin- 

Scheller (2020) och Liu och Yu (2021) och visat att lärare påverkas i sin 

undervisning av provens utformning.  

 

Även de intervjuade lärarna såg det nationella provet som något som 

styrde undervisningen. De ville gärna skapa uppgifter som efterliknade 

Skolverkets och de tittade mycket på hur och vad som bedömdes där. I 

just kursen Svenska 3 blir undervisningen för många en sorts teaching 

to the test (Popham, 2001), där lärare övar eleverna på de moment som 

de vet att ett mätbart prov kan visa. De delar av ämnesinnehållet som 

inte mäts vid slutprov eller high-stakestest hamnar istället i 

bakgrunden och riskerar att bli en mindre viktig del av undervisningen. 

Många lärare vittnade om att de i mångt och mycket examinerade 

eleverna så som det nationella provet var utformat även under resten 

av året. Informationssökning reducerades därför till att sovra i redan 

givna källor, det vill säga intratextuell sökning, i stället för att låta 

eleverna söka information och öva sin källkritiska förmåga.  

 

För de intervjuade lärarna fanns det alltså egentligen inte några 

incitament, varken tids- eller betygsmässigt, för att lära eleverna att 

söka och sovra bland olika källor. Lärarna berättade i intervjuerna 

också att de gärna skulle vilja arbeta mer med att låta eleverna söka 

information, men i praktiken kunde de lika gärna ge elever färdiga 

källor – rent betygsmässigt spelade det ingen roll, eftersom 

kunskapskraven efterfrågar att man ska sovra bland källor, men inte 

säger något om att läraren inte kan ge ett visst antal källor att sovra 

bland. Tidsmässigt sparar det mängder av undervisningstimmar att ge 
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eleverna färdiga källor. Detta är timmar som kan läggas på annat stoff 

i svenskämnet, som lärarna såg som viktigt för elevernas kunskaps-

utveckling. Eftersom källorna är noga utvalda av lärare vet de dessutom 

att den information som eleverna ska sålla i är relevant för den 

specifika uppgiften. 

 

En låg epistemisk kvalitet är därför redan inbyggd i policyskapares 

utskick till lärare i form av nationella prov och kunskapskrav. Ska 

lärare arbeta för undervisning med hög epistemisk kvalitet när det 

gäller källkritik, måste de i någon mån bryta mot normer, lägga tid som 

de egentligen inte får ut något av när det gäller bedömningsbara 

kunskaper och göra en långt större arbetsinsats än vad någon 

huvudman eller rektor kräver. Lärarna i intervjuerna vittnade om att 

de ville göra mer, men det blir en backe som kanske inte alltid är möjlig 

för dem att ta sig uppför – och som inte betalar sig betygsmässigt för 

eleven i slutändan. Med tids- och nyttoaspekten i fokus blir det 

smidigare att ge eleverna facit i form av korrekta källor, men det blir 

ett glapp i lärprocessen när det gäller precis det som lärarna själva har 

beskrivit som viktigt att lära ut – nämligen att vara källkritisk. Det är 

dessutom svårare för elever att på eget bevåg förhålla sig kritiska till 

källor som läraren har talat om är bra – och det finns egentligen ingen 

anledning för eleverna att vara kritiskt granskande till dessa källor – 

att lita på att läraren delar ut korrekt och bra material är rimligt. Om 

eleverna sällan får öva på att hitta källor på egen hand och om de inte 

erbjuds undervisning som innehåller element av high epistemic 

quality, blir det också svårt att ta del av den kunskap som i slutändan 

skulle kunna ge dem powerful knowledge. 

I spänningen mellan policy och pedagogik  

Inte bara källkritik, utan också lärplattformar och att kunna arbeta i en 

gemensam digital yta var något som diskuterades av lärarna i 

intervjuerna. Många av lärarna såg lärplattformar som ett mer eller 

mindre stort måste. Det kunskapsinhämtande som Gee (2005) 

beskriver när elever får möjlighet att läsa varandras texter, få respons 

och arbeta i en process, försvåras, menade lärarna. Processen 

försvinner i viss mån i skolan i och med de nya digitala lösningar som 

har tillkommit för att exempelvis hindra fusk och plagiering vid 

uppsatsskrivning. På fritiden kan naturligtvis eleverna ägna sig åt den 
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här typen av kunskapsinhämtande, men de möjligheter som ett 

uppkopplat klassrum skulle kunna ge stängs i viss mån in i ett slutet 

system i och med lärplattformarnas införande och lärarna vittnade i 

intervjuerna om att de blir mer av någon sorts administratörer än något 

annat. Studier av bland annat Curwood, Magnifico och Lammers 

(2013) eller Vazquez-Calvo (2018) har visat att språkinlärning och 

utveckling av ungdomars skrivande kan ske i en digital kontext, på en 

plattform där ungdomar kan dela med sig av sina texter till varandra 

och att det finns en vilja att förbättra texterna och skriva så bra som 

möjligt för att någon annan ska läsa dessa texter. Fler studier har visat 

att autenticitet är viktigt för elever när de ska hitta motivation att 

utveckla ett språk (Henry m.fl., 2018). Att kunna publicera sig på olika 

digitala plattformar är också en del av medie- och informations-

kunnighet (Wilson m.fl., 2011) och att kunna delta i samtal och lyfta 

sina åsikter är en del av powerful knowledge (Maude, 2016; Young, 

2009; Young & Muller, 2010). 

 

I det centrala innehållet för Svenska 1 framgår att undervisningen i 

kursen ska behandla bland annat ”frågor om upphovsrätt och integritet 

vid digital publicering” (Skolverket, 2017d). I det empiriska materialet 

framkom att många lärare inte alls undervisade om upphovsrätt i 

kursen Svenska 1. Svaren varierade från att lärarna berättade att de helt 

enkelt inte undervisade om upphovsrättsliga frågor till att de gjorde det 

litegrann och när det passade in – och det behövde inte vara i just 

kursen Svenska 1. Lärare, som talade om sin praktik på ett sätt som 

visade att de tog undervisning på största allvar, hoppade över en del 

som finns i det centrala innehållet, egentligen utan att reflektera 

särskilt mycket över det. En kurs centrala innehåll är ett av de 

policydokument som finns för lärarna att förhålla sig till och de punkter 

som finns är menade att tolkas av lärarna och tas upp i kursen 

(Skolverket, 2019). Ändå gjorde inte lärarna detta, vilket, förutom 

lärarnas kunskap om ämnet, arbetslagets kultur och annat också skulle 

kunna avslöja något om synen på policy och hur detta styr lärares 

undervisning. 

 

Lärarnas förhållande till policy skulle i den här studien kunna ses på 

två nivåer: en som innehåller policyer där lärarens val att följa eller inte 

följa policydokumenten blir synliga och en andra nivå som innebär att 
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lärarnas val att följa eller inte följa policyn blir mindre tydligt. Dessa 

nivåer är på intet sätt binära. Det är snarare så att de olika nivåerna 

sker på ett kontinuum mellan det som Ball (2006) kallar för 

restriktioner och möjliggöranden men också kan ses som ett spann 

mellan motstånd och anpassning (Larsson & Olin-Scheller, 2020) Det 

finns ändå tydliga skillnader mellan de två olika nivåerna (se Figur 1):  

 

 

Figur 1: Policynivåer mellan motstånd och anpassning 

 

Den första policynivån skulle kunna innebära implementeringen av 

olika lärplattformar och digitala provprogram. Där blir det synligt om 

lärarna inte följer de policyer som har utformats. På den andra nivån 

har läraren ett utrymme i att tolka vad som menas med formuleringar 

i olika policydokument i form av kursplaner. Om och hur den enskilde 

läraren genomför policybeslut som hör till den sistnämnda nivån är 

mycket svårare för huvudmän och chefer att kontrollera. Resultaten av 

genomförandet blir inte synligt och incitamentet att följa policyn 

försvagas – särskilt om läraren själv inte ser nyttan med eller vikten av 

det hela. Sammantaget innebär den andra nivån att lärare kan göra 

motstånd mot något som de inte vill införa eller som de relativt sett 

anser vara mindre viktigt. Lärare har här en egen agens och i 

intervjuerna framkommer det att de använder sig av den. Utifrån 

lärarnas berättelser ser man tydligt att de inte ser sig som några 

tjänstemän som administrerar policybeslut för sakens skull, men de är 

medvetna om att de måste följa policy, samtidigt som de bryter mot de 
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beslut som inte passar in i deras tankar om undervisning – där de kan 

göra motstånd. 

 

På den förstnämnda policynivån, nivå ett, där det märks tydligt om 

läraren gör motstånd mot policyn och där exemplet med lärplattformar 

skulle kunna ingå, vittnade lärarna om att de måste befinna sig i en 

undervisningsmiljö som inte alltid är optimal för deras ämne. En lärare 

beskrev att hon har skapat en blogg där hon tidigare har låtit elever 

skriva, för att sedan låta föräldrar och andra ta del av texterna. Hon har 

skapat en autenticitet i lärandet som med Gees ord skulle kunna 

beskrivas som ett affinity space (Gee, 2005). Där kan eleverna ge 

varandra feedback och ömsesidigt hjälpas åt i processen, samtidigt som 

läraren är med och kan hjälpa eleverna med publicering, hantering av 

kommentarsfält och respons. I och med införandet av en ny gemensam 

lärplattform blev det dubbelt arbete att både använda den och den egna 

bloggen och läraren blev tvungen att avveckla sin egen blogg. Den 

kunskap som skapas i affinity spaces och den medie- och informations-

kunnighet och powerful knowledge (plus powerful literacy) som 

eleverna behöver ha för publicering på webben försvinner således i och 

med införandet av lärplattformen som policy. På den här nivån måste 

också lärarna följa den policy som är den dominerande uppfattningen. 

Det går inte att låta bli det – även om man som lärare skulle anse att 

undervisningen och examinationerna skulle gynnas av att inte använda 

lärplattformar. På den här nivån minskar lärarnas egen agens radikalt. 

Den performativa aktiviteten som det innebär för läraren att redovisa 

hur denne följer policyn i form av lärplattformar blir styrande. Det 

märks och blir konsekvenser om läraren gör motstånd och därför låter 

denne bli.  

 

Lärare följer policy i olika hög grad på en skala mellan anpassning och 

motstånd och ibland blir det svårt för lärarna att faktiskt göra motstånd 

även om de vet att en annan väg som inte följer policy är bäst för 

elevernas kunskapsutveckling. Eleverna erbjuds färre möjligheter att 

förkovra sig i den medie- och informationskunnighet som det innebär 

att publicera sig på olika plattformar. De får inte själva öva sig på 

förmågan att ta ansvar för vilken information de vidareförmedlar. 

Övning och träning som eleverna behöver för att enkelt kunna navigera 

i ett digitaliserat samhälle riskerar att försvinna från skolans lokaler – 
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trots att digitala lärplattformar ofta framhålls som en del av 

digitaliseringsstrategin. Paradoxen här blir alltså att en del av en 

digitaliseringspolicy i skolan tvingar lärarna att ge eleverna mindre 

möjligheter att lära sig om att verka i ett digitaliserat samhälle. Några 

av lärarna berättade om detta och var medvetna om det, men den 

policynivå som detta låg på tvingade dem att helt enkelt bara göra som 

de blev tillsagda. Policy trumfade i det här fallet pedagogiken och 

eftersom lärplattformar hamnade på en policynivå som inte erbjuder 

lärare någon möjlighet till egen agens, fick den kunskapen helt enkelt 

stryka på foten. Elevernas möjlighet till den kraftfulla kunskapen, att 

från kunniga lärare få verktyg att publicera sig i olika sammanhang och 

att kunna skriva för andra än enbart läraren, försvann – egentligen 

utan att det var meningen. Edtech-industrins varor med olika 

lärplattformar och digitala lösningar med skolor som målgrupp för 

marknaden blir alltså en del av en tvingande policy, vilket till viss del 

bygger vidare på andra studier om policy och företag (Player-Koro 

m.fl., 2018). Lärarna måste anpassa sig. Det finns inte utrymme för 

egen agens eller kritik mot inköpta digitala lösningar.  

 

I och med de digitaliserade lärplattformarna och de låsta digitala 

provprogrammen riskerar eleverna att inte bara berövas på 

möjligheten att få revidera sina skrivna texter. Skrivandet som en 

process, som en lärare pratade om i intervjuerna, försvinner. Att ha ett 

slutprov eller en slutuppsats som inte kan revideras eller ändras utan 

som bara ska bedömas, kan ha en poäng, men inte om alla prövnings- 

och skrivtillfällen alltid är låsta. När de delar inom medie- och 

informationskunnighet som lärarna skulle kunna hjälpa eleverna med 

här flyttas utanför skolans väggar blir eleverna dessutom till stor del 

beroende av vilka möjligheter till ett uppkopplat liv de har utanför 

klassrummet. Skolans kompensatoriska uppdrag kan komma att 

urholkas när det gäller medie- och informationskunnighet och 

kunskapen riskerar att istället för att bli powerful knowledge, stanna 

vid att bli det som Young och Muller kallar ”a knowledge of the 

powerful” (Young & Muller, 2010, s. 17). Barn i socioekonomiskt 

utsatta miljöer riskerar att hamna efter i medie- och 

informationskunnighet eftersom de inte får ta del av de medierade 

redskap som ger dem möjlighet att ta kontroll över sin egen publicering 

av texter.  
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För policynivå två finns ett större utrymme för lärare att göra motstånd 

mot policyer. Lärare kan välja att inte följa policyn utan att det märks 

alltför mycket. I kursplanerna för Svenska 1, 2, och 3 står det utskrivet 

att läraren ska bedöma elevers förmåga att arbeta med att kritiskt 

granska källor, men upphovsrätt är separerat från detta. Upphovsrätt 

kan man istället läsa om i det centrala innehållet i kursen Svenska 1 

(Skolverket, 2017d). Detta förfarande gör att lärare inte ska bedöma 

kunskaper i upphovsrätt, men de ska planera innehåll och 

undervisning efter det centrala innehållet. I ett förtydligande från 

Skolverket understryks det extra tydligt att det centrala innehållet är 

det som ska vara grund för planering (Skolverket, 2018), men många 

skolor arbetar med så kallad baklängesplanering (Norrtälje kommun, 

2020) där lärare utgår från kunskapskraven när de planerar vad som 

ska ingå i en kurs.  

 

Eftersom kunskapskraven också skulle kunna vara ett starkare 

policydokument än det centrala innehållet – det är ju kunskapskraven 

som ska användas till bedömning av elever och det är också runt dessa 

diskussioner förs vid betygssamtal, så kan det vara så att lärare kan 

göra motstånd mot just det yttre tryck som finns i det centrala 

innehållet – om denne inte finner detta relevant för kursen, inte har 

kunskap om det eller har tid. Alla dessa argument framkom i de olika 

intervjuerna. Läraren Jeanette reflekterade inte över att det finns 

styrdokument som ålägger henne att undervisa om upphovsrätt redan 

i årskurs ett, så hon undervisar om det i årskurs två i stället. Det finns 

absolut inga hinder för Jeanette att arbeta med upphovsrätt i årskurs 

två och hon använde det dessutom i samband med att hon lät eleverna 

hålla argumenterande tal. Jeanette tyckte att eleverna hade mer nytta 

av upphovsrätt i årskurs två och använde sig alltså av den möjligheten 

till motstånd som just den nivån av policy gav. Att inte genomföra vissa 

delar av undervisningen i den kurs som det är tänkt, behöver i sig inte 

vara ett problem. I Jeanettes fall fick eleverna kunskapen i årskurs två 

och i slutändan hade eleverna med sig de kunskaper det var tänkt när 

de lämnade gymnasiet. Problem uppstår dock om klassen byter lärare 

eller om en elev byter klass. Då blir det ett moment inom medie- och 

informationskunnighet som tappas bort i den formella undervisningen 

för eleven och denne riskerar att inte få kunskap om upphovsrätt med 
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sig från skolan. Även på den här policynivån påverkas elevernas 

möjlighet till powerful knowledge – men den här gången av lärares 

brist på följsamhet mot policyn.  

 

Att de termer som finns i de policydokument som reglerar lärarnas 

undervisning runt digitalisering är så vaga och kanske i viss mån nya 

för professionen, gör att lärarna inte har inkorporerat dessa i sin 

undervisning. Att ge så otydliga ramar och ge lärare ord som 

exempelvis källkritik, upphovsrätt utan att alltså tydligt definiera dessa 

inom ämnesdisciplinen har gjort att lärare inte vet vad de ska göra och 

att de utifrån de kunskaper de har skapar en egen uppfattning, i bästa 

fall lokalt tillsammans med flera lärare på den skolan. Återigen skulle 

detta kunna handla om relationen mellan de akademiska disciplinerna 

och skolämnet svenska. Om en tydligare koppling fanns till en 

akademisk disciplin som dessutom kunde hjälpa lärarna att definiera 

de olika termerna som finns i styrdokumenten, skulle lärarna inte bli 

utlämnade till egna tolkningar.  

 

Inte heller diskussioner runt propaganda och påverkan var något som 

alla lärare tyckte hörde till undervisningen – även om de hade god 

kunskap om detta och dessutom undervisade om det i andra 

skolämnen. Kanske är det så att de termer som har med digitalisering 

att göra, som exempelvis upphovsrätt, är så nya i svenskämnet att de 

inte ännu har blivit en del av det som Elmfeldt (2014) kallar för det 

heliga i svenskämnet, det vill säga det innehåll som svensklärare inte 

alls kan tänka sig att rubba på och som de alla vet ska ingå i en 

svenskkurs. Det är inte medie- och informationskunnighet som lärare 

traditionellt tänker på när det gäller svenskundervisning och därför 

kan det kanske läggas lite åt sidan tills någon har tid med det. Lärarna 

såg annat som viktigare och det heliga i svenskämnet låg inte i 

kunnighet om medier och information. 

Utmaningar i undervisningspraktiken 

När Young och Muller (2010) beskriver tre framtidsvisioner för skolan 

ser de att det som de kallar framtid två är den som är det förhärskande 

scenariot inom det anglosaxiska skolväsendet idag. Där är det vaga 

gränser mellan de olika ämnesdisciplinerna där ämnen inte är tydligt 

definierade med ett specificerat innehåll. Denna beskrivning skulle 
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kanske också kunna tangera svenskämnet i relation till medie- och 

informationskunnighet. Många lärare uttryckte i intervjuerna att de 

hade en vilja att lämna över undervisning som rörde medie- och 

informationskunnighet till andra än just dem själva. De beskrev att de 

inte kände att de hade tillräckliga kunskaper för att undervisa i 

exempelvis upphovsrätt eller källkritik. Lärarna pratade om att de ville 

lära sig mer om detta och andra aspekter av medie- och 

informationskunnighet, men som diskuterats tidigare så fanns helt 

enkelt inte tid och resurser för detta. Lärarna berättade att de löste 

undervisningsmomentet på det sätt som de fann bäst för eleverna: de 

tog in annan kompetens som ofta fanns i huset. 

 

Att lärare plockar in någon annan som kan tillföra undervisningen 

något är ju i sig varken anmärkningsvärt eller negativt. Att låta någon 

kunnig inom ett ämne få komma och delge den senaste informationen 

om något som i mångt och mycket är föränderligt är förstås något 

positivt, men det kanske inte alltid är helt oproblematiskt. I de fall 

någon annan kommer in och undervisar får eleverna kunskap från en 

ämnesspecialist, vilket Young (2009) anser vara en nödvändighet för 

att denne skulle kunna förmedla kunskap som inte är något som vem 

som helst skulle kunna lära ut. När det gällde källkritik och 

källhantering använde lärarna gärna en bibliotekarie som kom in och 

föreläste, eller så arbetade de ämnesövergripande med en lärare i ett 

annat ämne som de upplevde hade bättre kunskaper om källkritik. Att 

ha en bibliotekarie som är riktigt kunnig och insatt i medie- och 

informationskunnighet är många gånger en styrka, men farhågan kan 

också vara att ämnet blir lite frikopplat från klassrumsvardagen och 

inte riktigt hör till undervisning eller till examinationer (Carlsson & 

Sundin, 2018). Om bibliotekariens ämnesexpertis på grund av lärares 

tidsbrist blir ett enstaka inhopp i undervisningen istället för att läraren 

och bibliotekarien planerar momentet tillsammans (eller att 

bibliotekarien fortbildar läraren i medie- och informationskunnighet) 

skulle detta kunna göra något med undervisningssituationen.  

 

Den obalans som kan råda där lärare och bibliotekarier kommer in i 

undervisningen och har skilda uppdrag och olika tankar om vad som 

ska undervisas om har problematiserats av Alexanderson m.fl. (2007). 

De trycker på att man inte kan sudda ut gränsen mellan de olika 
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professioner som bibliotekarier och lärare är. Att dessa två funktioner 

i skolan ska utföra samma uppgifter gör att lärares och bibliotekariers 

professionella objekt inte tydliggörs. Om samverkan mellan lärare och 

bibliotekarier hamnar på den nivån att de kan göra samma sak, menar 

Alexanderson m. fl. att detta inte gagnar elevens lärande. Alexanderson 

m. fl. påpekar också att lärare och bibliotekarier måste ha en 

gemensam arbetsprocess och i detta arbete kan man hitta ett 

gemensamt professionellt objekt.  

 

Många av de intervjuade lärarna påpekade att saker som rör medie- 

och informationskunnighet är något man kan arbeta med i alla ämnen. 

Att ta in en extern föreläsare i svenskundervisningen var en strategi för 

att lösa en situation som man som lärare har blivit satt i, men det kan 

dessutom vara intressant att fundera över vad som händer när läraren 

i klassen som har kunskap om ämnet, det centrala innehållet och 

kunskapskraven och som känner klassen lämnar över undervisningen  

till någon annan som inte har just de pedagogiska kunskaperna. Det 

pedagogical content knowledge som Shulman (2015) förklarade vara 

så viktig för lärarens kvalitet på undervisningen och där lärarens 

sammanlagda kunskaper om pedagogik och ämne samverkade skulle 

kunna påverkas om delar av ämnesinnehållet endast fanns hos den 

externa föreläsaren. Kanske är det även i det här fallet så att 

avsaknaden av koppling mellan skolämne och akademisk disciplin har 

gjort att lärare inte har fått tid att fortbilda sig i begrepp som hör till 

medie- och informationskunnighet. Att ta in en bibliotekarie med 

expertkunskap på upphovsrätt eller en annan ämneskunnig lärare blir 

ett sätt att följa policy och göra det bästa utifrån den situation lärarna 

befinner sig i – även om de själva (och bibliotekarierna) kanske skulle 

vilja att de var mer delaktiga i undervisningsmomentet – eller att det 

fanns tid för bibliotekarien att fortbilda sina lärarkollegor i medie- och 

informationskunnighet. 

 

Frågan är om det går att tala om ett pedagogical content knowledge, 

när kunskaperna är splittrade på olika personer. Om bibliotekarien har 

”content knowledge”, det vill säga, ämneskunskaper, men saknar den 

pedagogiska kunskapen om elever, kursplaner och ämnets specifika 

karaktär, är det svårt att göra undervisningen ämnesspecifik. 

Bibliotekarien skulle kanske hålla samma föreläsning för elever i 
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historia som i svenska. Det finns problem inom exempelvis 

undervisning i källkritik med att överföra den klassiska historie-

källkritiken på andra skolämnen eller på elektroniska medier. Sundin 

(2019) menar att applicera historieämnets källkritik på elektroniska 

system ”riskerar att förvandla en kritisk och komplex analys till en 

enkel checklista” (Sundin, 2019, s. 4). Det som är källkritik för 

historieämnet behöver nödvändigtvis inte vara det för svenskämnet 

och då blir det problematiskt om någon som visserligen kan mer om 

detta i ett annat ämne, exempelvis en bibliotekarie eller en annan 

lärare, kommer in och applicerar det på svenskämnet. Den kraftfulla 

kunskap som skulle kunna skapas för att möta de utmaningar som 

svenskämnet kan presentera riskerar att inte utvecklas om inte också 

svenskläraren är delaktig.  

 

I svenskämnet finns sedan länge källkritiska element som exempelvis 

retorik, där man som åhörare tittar kritiskt på ett tal. Inom 

litteraturvetenskapen finns hermeneutiken som också är en del av 

svenskämnets tradition. Så det finns något typiskt källkritiskt för 

svenskämnet och kanske är det där lärare och bibliotekarier skulle 

kunna gräva tillsammans för att skapa något som är specifikt för just 

svenskämnet. Inom retorik och litteraturtolkning är också lärarna de 

ämnesexperter som Young efterfrågar. Att detta inte sågs som källkritik 

av de intervjuade lärarna – eller i varje fall inte togs upp som något 

specifikt vittnar också om att lärarnas syn på just svenskämnets 

källkritik inte är tydlig. Det kanske redan finns element i svenskämnet 

som skulle kunna plockas in och utvecklas, men lärarna vet inte och 

tänker inte på att dessa delar av svenskämnet också skulle kunna 

kopplas till något nytt och digitaliserat. Att plocka in Janks (2019) 

tankar om att läsa med och mot en text skulle till exempel inte vara 

något främmande inom svenskämnet. Källkritik inom svenskämnet är 

mer en process än en generisk kunskap och därför behöver den också 

särskiljas från andra ämnen, renodlas och tydliggöras. 

 

Om läraren ska designa uppgifter för bedömning och återkoppling på 

innehåll som någon annan i skolans verksamhet är expert på skulle 

detta kanske också kunna göra något med bedömningen av uppgiften, 

eftersom den betygsättande och bedömande läraren inte känner att 

denne har ämneskunskapen. Frågan är om en lärare kan planera en 
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optimal lektion om denne saknar ämneskunskaper och samma fråga 

kan ställas när det gäller annan personal på skolan som kommer in i 

klassrummet. Hur ett ämnesinnehåll med begrepp och termer skulle 

kunna transformeras så att eleverna förstår det när den som ska utföra 

transformationsprocessen har kunskap om begreppet, men kanske inte 

den pedagogiska kontext som det ska förmedlas i – och tvärtom, kan 

vara värt att fundera över. Det behöver inte, men skulle kunna, bli en 

brist i undervisningen.  

 

Det hela skulle kunna lösas genom att bibliotekarier planerar lektioner 

tillsammans med lärare och att bibliotekarien kommer in och har en 

tydligare roll i klassrummet. Att ge lärare den tid de i intervjuerna med 

emfas uttryckte att de inte hade så att de kunde få ta del av 

ämnesexpertis inom medie- och informationskunnighet som redan 

finns i skolan i form av exempelvis bibliotekarier vore en lösning. Då 

skulle undervisningen i medie- och informationskunnighet få chans att 

innehålla alla aspekter av pedagogical content knowledge samtidigt 

som eleverna får spetskunskap från experter inom området.  
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Studiens kunskapsbidrag 

Denna kvalitativa studie och dess resultat går inte att generalisera, men 

den kan ändå bidra till att fördjupa kunskaper om svensklärares 

undervisningspraktik i medie- och informationskunnighet på 

gymnasiet i en digitaliserad skola och att förstå hur lärarna 

transformerar denna kunskap till ett lektionsinnehåll. Den svarar på 

forskningsfrågorna som handlade om svensklärares uppfattningar om 

medie- och informationskunnighet, vilka aspekter de väljer att 

undervisa om och vilka hinder och möjligheter de ser med 

undervisningen. Slutsatserna kan sammanfattas på följande sätt:  

 

Det finns få egentliga incitament för gymnasielärare i svenska att ge 

elever möjligheter att lära sig att söka och sovra bland ett större urval 

av källor. I intervjuerna framkom det att tid styr urvalet av 

ämnesinnehåll tillsammans med policy och lärarnas egen agens. Det 

som väljs ut i form av lektionsinnehåll och provmaterial fokuserar på 

det som lättare kan testas, alltså det som Carlsson och Sundin (2018) 

kallar det intratextuella sökandet. Nationella prov tillsammans med 

lärplattformar är tydliga policyskapare och performativa incitament. 

Lärare tvingas eller väljer ofta att hoppa över mer svårfångade värden 

som intertextuell informationssökning och upphovsrätt, vilka inte 

tydligt står utskrivna i kunskapskraven för kurserna. Detta riskerar att 

ge en låg epistemisk kvalitet i undervisningen (Hudson, 2018) och gör 

att eleverna får mindre möjlighet att öva sig på sin källkritiska förmåga. 

Tidsbristen gör också att lärarna gärna lämnar över lektionsinnehåll till 

andra inom skolan. Bibliotekarier, som är ämnesexperter på medie- 

och informationskunnighet, behöver tillsammans med svensklärare 

utrymme att gemensamt skapa ett lektionsinnehåll som bygger på 

ämneskunskap och pedagogik – alltså pedagogical content knowledge 

(Shulman, 2015). 

 

Olika digitala lärplattformar och provprogram som köpts in på 

skolorna har skapat en digitaliseringsparadox. De policydokument som 

förordar att lärare ska använda sig av dessa plattformar och program 

fungerar ibland som ett hinder för lärarna när det gäller att låta elever 

söka information, publicera sig på olika digitala forum och revidera och 

analysera sitt eget skrivande. Många av de intervjuade lärarna i 
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undersökningen vittnade om att plattformarna låser in elevernas texter 

och att det bara blev läraren som fick läsa uppsatserna som hade 

skrivits. Skrivprocessen och kommentarer från kamrater, som skulle 

kunna göra skolan till ett affinity space (Gee, 2005), där elever 

kommenterar varandras texter och där läraren är aktivt inne och 

modererar och vägleder, blir, enligt intervjuerna i den här studien, inte 

lika vanligt förekommande i undervisningen.  

 

Det finns ett stort behov av ett ämnesgemensamt metaspråk runt 

medie- och informationskunnighet inom svenskämnet. Lärare och 

andra företrädare för ämnesdisciplinen skulle kunna ha nytta av att 

tillsammans definiera innehållet i de olika kurserna. Det saknas en 

ämnesdisciplinär samsyn och en gemensam kunskapsbas – särskilt när 

det gäller det splittrade begreppet källkritik. Det behövs därför 

mötesplatser där lärare gemensamt med forskare får diskutera och 

definiera begrepp som rör medie- och informationskunnighet inom 

svenskämnet. I dessa forum behöver svensklärare även få möjlighet att 

diskutera förslag på progression när det gäller medie- och 

informationskunnighet i de olika svenskkurserna. Skolämnet svenska 

har en naturlig kontakt med akademiska ämnesdiscipliner inom 

litteratur- och språkvetenskap. En tydligare brygga mellan skolämnet 

svenska och medie- och kommunikationsvetenskap skulle kunna ge 

legitimitet till medie- och informationskunnighet inom svenskämnet 

samt ge koppling och ämnesförankring. 

Vidare forskning 

Ramarna för en licentiatuppsats är snäva och det finns många aspekter 

som skulle kunna undersökas i anslutning till den studie som gjorts här. 

Vetskapen om att lärarna i studien behöver ett forum för att diskutera 

och dryfta begreppet medie- och informationskunnighet, vad det 

innebär för dem, vad ordet källkritik innebär och vad upphovsrätt 

innefattar, gör att det skulle vara intressant att följa upp de individuella 

intervjuerna som gjorts i den här studien med fokusintervjuer och 

diskussioner. Vad skulle hända om lärarna satt tillsammans och 

diskuterade begrepp som källkritik, upphovsrätt och medie- och 

informationskunnighet? Hur skulle begreppen utvecklas eller 

samordnas? Skulle kunskapen kunna utvecklas till något som skulle 

kunna ge eleverna den kraftfulla kunskap som medie- och 
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informationskunnighet skulle kunna leda till? Att utveckla 

licentiatuppsatsens individuella intervjuer med fokusgruppsintervjuer 

skulle kunna vara ett nästa steg.  

 

Det vore också intressant att i ytterligare ett steg be de olika lärarna i 

fokusgrupperna planera lektionsupplägg tillsammans, diskutera 

progression, fundera över ämnesinnehåll samt genomföra och 

utvärdera genomförda lektioner. Dessa diskussioner skulle då föregås 

av föreläsningar inom aktuella frågor som rör medie- och 

informationskunnighet från de tre olika vetenskapliga disciplinerna 

som är knutna till skolämnet svenska: litteraturvetenskap, 

språkvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap. Detta 

skulle kunna följas upp med fokusgruppsintervjuer där lärarna får 

utvärdera sitt arbete. 

 

Som studien har visat är ofta bibliotekarier med i svenskämnets 

diskussioner när det gäller medie- och informationskunnighet. Att även 

låta bibliotekarier delta i dessa fokusgruppsintervjuer skulle kunna 

vara en del av undersökningen för att se om strukturerade diskussioner 

skulle kunna sammanlänka och renodla de olika roller som biblioteket 

och lärare har. 

 

I den här studien forskades det om lärare, men ett nästa steg skulle 

kunna vara att forska med lärare och på så sätt komma ytterligare ett 

steg framåt mot att undersöka mer om hur didaktiskt tänkande kan se 

ut när det gäller medie- och informationskunnighet i skolan.  
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Bilaga 1: Samtyckesblankett, information 
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INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGISKA STUDIER 

PEDAGOGISKT ARBETE 

 

Samtyckesblankett för deltagande i forskningsprojekt 

 

Tack för att du vill delta i forskningsprojektet Medie- och informationskunnighet i 

gymnasiets svenskkurser. Studien bygger på intervjuer med åtta till tio svensklärare 

på gymnasiet under 2019, med fokus på digitalisering. Intervjuerna kommer att ta 

cirka 45-60 minuter, genomföras på lärarnas arbetsplats och spelas in med hjälp av 

diktafon för att därefter transkriberas och analyseras.  

 
Forskningsprojektet följer de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet har ställt upp i 

skriften God forskningssed (2017). Medverkan i intervjuerna är frivilligt och 

deltagarna kan när som helst återkalla sitt samtycke utan att ange orsak. Alla uppgifter 

som kommer projektet till del kommer att behandlas på ett sådant sätt att inte 

obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna sparas i 10 år. Karlstads universitet är 

forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen, 

GDPR (General Data Protection Regulation) har du rätt att gratis få ta del av samtliga 

uppgifter om dig som hanteras. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se, telefon: 054-700 10 00. 

 

Ansvariga för studien är: 

 

Ann-Kristin Hamberg, licentiand (kontaktperson): ann-krsitin.hamberg@kau.se  

Telefon: 0709 584 694 

 

Christina Olin-Scheller, professor och huvudhandledare: christina.olin-
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Pia Sundqvist, docent och biträdande handledare: pia.sundqvist@kau.se  
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 Bilaga 2: Samtycke, respondenter 

 

 

 

 

 

Samtycke respondenter 
 

 

Jag har läst och förstått den skriftliga information jag har fått om 

projektet. 

 

 

Mitt beslut att delta är frivilligt och jag är införstådd med att jag kan 

avbryta min medverkan när som helst utan att ge några skäl för detta. 

 

Jag är införstådd med att de data som samlats in i det här projektet 

kommer att användas för forskningsändamål. 

 
 

Jag samtycker till att delta i studien Medie- och 

informationskunnighet i gymnasiets svenskkurser. 
 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum    Underskrift 

 

 

 

 

 

    Namnförtydligande

  

  



118 

Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 
Jag inleder intervjun med att kort förklara vem jag är, plus informera om vad begreppet 

medie- och informationskunnighet inbegriper. Jag berättar också om samtycke. Jag 

frågar också om det går bra att jag återkommer om det är något jag undrar över. 

 

Tema 1: Bakgrunden 

 
1. Kan du berätta lite om vem du är och hur länge du har jobbat som lärare? 

 

Tema 2: Undervisningspraktiken 

 
1. När man pratar om medie- och informationskunnighet, hur tänker du om det i 

relation till svenskämnet? Vad är viktigt att undervisa om just i svenska tycker du?  

2. Vad gör ni på lektionerna när ni jobbar med medie- och informationskunnighet? 

3. Hur upplever du att eleverna uppfattar lektionsinnehållet om medie- och 

informationskunnighet? 

4. Hur tänker du runt examinationsformer när det gäller medie- och 

informationskunnighet? Vad har du gjort? 

 

Tema 4: Stoffet  

 
1. Det här gamla stoffet – det som du gjorde för några sedan? Hur jobbar du med det i 

relation till medie- och informationskunnighet? Hur har det påverkat skrivande? Läsande? 

Litteraturundervisningen? 

2. Har din svenskundervisning utvecklats under de senaste åren med avseende på 

medie- och informationskunnighet? Har du fått lägga till något? 

 

Tema 5: Utmaningar i MIK  

 
1. Vilka utmaningar och möjligheter ser du med medie- och informationskunnighet?  

2. Hur tänker du om att medie- och informationskunnighet ska finnas med i 

svenskämnet? 

3. Har det blivit stora förändringar för dig genom åren i och med digitaliseringen? 

4. Känner du att du har de kunskaper du behöver för att undervisa om detta? 

 

Checklista.  

 Nätpublicering 

 Upphovsrätt 

 Källkritik 

 Utvidgade textbegreppet 

 

 



Motstånd, måsten och möjligheter

Dagens medielandskap är i konstant förändring. Behovet av att kunna tolka 
och förstå medier har ökat, liksom förmågan att delta i debatter och samtal 
på olika plattformar. Idag är elever inte enbart läsare och konsumenter, utan 
även producenter av information. Lärare ställs därför inför utmaningar i sin 
undervisning när det gäller medie- och informationskunnighet.

Denna licentiatuppsats utforskar hur lärare förstår, transformerar och undervisar i 
medie- och informationskunnighet i kurserna Svenska 1, 2 och 3 i gymnasieskolan. 
Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med gymnasielärare i svenska.

Resultatet av studien visar att det finns ett behov av ett gemensamt metaspråk 
runt begrepp som rör medie- och informationskunnighet. Det saknas en 
ämnesdisciplinär samsyn och en gemensam kunskapsbas – särskilt när det gäller 
det splittrade begreppet källkritik. 

Lärarnas berättelser visar att olika digitala lärplattformar och provprogram har 
skapat en digitaliseringsparadox. Policydokument som förordar dessa plattformar 
och program fungerar ibland som hinder för lärarna när det gäller att låta elever 
söka information, publicera sig digitalt och revidera och analysera sitt eget 
skrivande.  

Studien visar också att det finns få incitament för lärare att ge elever möjlighet 
att sovra och söka i ett större källmaterial och svårfångade värden som 
informationssökning och upphovsrätt läggs ibland åt sidan i undervisningen.
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