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Abstrakt 
Idag finns det ett begränsat utbud av material för källkritiska övningar på 
lågstadienivå och undervisning i källkritik anses påbörjas i för höga årskurser 
(Skolverket 2018a; Skolverket 2019a). Detta är två centrala aspekter i denna 
studie. Syftet med studien är att undersöka om ett videoredigeringsprogram 
med stöd för interaktivitet kan underlätta dagens undervisning i källkritik på 
lågstadienivå, samt vilka behov och utmaningar som finns idag. Studien syftar 
också till att ta reda på hur ett sådant videoredigeringsprogram skulle kunna se 
ut och fungera. Tanken med studiens tjänst är att eleverna ska lära sig tänka 
källkritiskt och enklare kunna urskilja vad som är sant eller falskt genom 
videoredigering där inlagda filmklipp kan manipuleras. För lågstadielärarnas 
del finns potential för att undervisa eleverna genom skapande av interaktivitet 
som kan leda till bland annat diskussion i klassrummet. För att ta reda på om 
tjänsten kan underlätta undervisning i källkritik, vilka behov och utmaningar 
som finns idag samt önskad funktionalitet och design har flera lärare deltagit i 
enkätundersökningar och intervjuer. Elever har även observerats vid 
användning av studiens tjänst för att sedan intervjuas.  
 
Det som upptäckts i studien är bland annat att lågstadielärare är ovana inom 
ämnet, de har svårt att hitta material och är i behov av källkritiskt material för 
lägre åldrar. Eleverna har en vana av digitala verktyg men behöver bland annat 
tydliga och enkla instruktioner utan ett avancerat språk och god tid på sig att 
läsa dessa instruktioner. Får att fånga uppmärksamhet av de elever som 
deltagit i studien behövs också utstickande färger på centrala knappar samt 
begränsat med valmöjligheter. I studien framkommer även att det finns en 
önskan om källkritisk undervisning i lägre åldrar, som till exempel i lågstadiet 
eller förskolan. Det har även framkommit att studiens prototyp eller liknande 
tjänst möjligtvis kunnat underlätta undervisning i källkritik, detta är dock 
något som kräver vidare forskning. 

Nyckelord 
Videoredigering, källkritik, interaktion, undervisning, lågstadium och 
gränssnittsdesign. 
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1 Introduktion 
År 2018 började en ny läroplan gälla för bland annat grundskolan (Skolverket, 
2018b). I denna läroplan ges digitala aspekter, informationssökning och 
källkritik en starkare betoning: 
 

“Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. […] Det är 
också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 
information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ.” (Skolverket, 2018b s.7) 

 
Något som lärare dock anser svårt idag är att få in just källkritik i 
undervisningen (Carlsson & Sundin, 2018). Ett av målen i Skolverkets 
läroplan är att elever ska kunna använda såväl digitala som andra verktyg för 
kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, 
kommunikation och lärande. Barns utveckling är något webbsidan 
Kunskapsguiden (2016) skriver om och vid åldern nio till elva utvecklas 
förmågan att förstå kartor, teckningar och liknande på ett mer avancerat sätt. 
Barn i åldern sju till elva har en långsammare utvecklingstakt med gradvisa 
förändringar. Förmågan till uppmärksamhet och självkontroll ökar i dessa 
åldrar och i skolan får barnen även krav på att ofta sitta still och arbeta 
koncentrerat.  
 
Att börja med källkritik i årskurs fem som de flesta skolor gör i dagsläget är 
enligt Skolverket (2019a) för sent, eleverna kan ha svårt att acceptera detta nya 
sätt att arbeta på. De kan tycka att metoderna de använt tidigare fungerar bra 
även fast de inte haft källkritik i åtanke när de hämtat information. 
Oppenheimer (2017) menar att yngre åldersgrupper är mer mottagliga för 
falska fakta, även han menar därför att undervisning i källkritik behöver 
påbörjas tidigare. Statens Medieråd (2018) skriver att en stor utmaning i 
dagens olika media inte är att hitta information, utan att hitta information som 
är tillförlitlig och korrekt. På internet kan vad som helst publiceras och det kan 
vara svårt att veta vad som är sant och inte.  
 
Eckerdal och Sundin (2014) menar att medborgare idag förväntas i allt fler 
sammanhang, till exempel som en elev, att självständigt kunna söka efter 
information på internet. När en sökning sker används ofta sökmotorn Google. 
I träfflistan på Google är det möjligt att få fram allt från privata bloggar och 
videoklipp till nyhetsmedia. Digitaliseringen idag påverkar hur information 
skapas, lagras, kommuniceras, sprids och organiseras och att det är svårare än 
någonsin att värdera de träffar som till exempel Google ger (Eckerdal och 
Sundin, 2014).  
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Herbert (2017) skriver att falska nyheter i videoform är något som ökar och 
yngre åldersgrupper kan enligt Rogers (2011) enklare påverkas av bland annat 
åsikter och konspirationsteorier som finns på internet. Samtidigt ökar 
videotittandet på nätet och olika streamingtjänster i yngre åldrar 
(Internetstiftelsen i Sverige, 2018a). Ytterligare något som ökar i yngre åldrar 
är användningen av mobila enheter, vid sju års ålder är det idag vanligt att äga 
en mobiltelefon (Internetstiftelsen i Sverige, 2018b). På mobila enheter finns 
det mycket alternativ för videoredigering menar King (2018) och applikationer 
som erbjuder videoredigering på mobila enheter används ofta för snabba och 
enkla former av redigering. Som en del av samhällets digitalisering anser 
Miller och Bruce (2017) att det nya sättet och uttrycka sig är med hjälp av 
bilder, ljud och gester. Att arbeta med olika former av komponering av video 
är ett viktigt och spännande verktyg att använda i skolan (Miller och Bruce, 
2017). Videoredigering har visat sig vara effektivt för att bland annat 
underlätta och främja reflekterande övningar och är något som är värdefullt i 
undervisning (Trent och Gurvitch, 2014). I en studie av Young et al. (2018) 
undersöks ifall video- eller utskriftsformat skapar mest trovärdighet, intresse 
samt minskar missuppfattningar. Resultatet visar att video i olika former 
skapar trovärdighet, intresse samt minskar missuppfattning. Skolor använder 
ibland e-lärande system med videoföreläsningar i dagsläget och detta har 
förändrat lärandemiljön för eleven på ett fördelaktigt vis enligt Aparicio, 
Bacao och Oliveira (2016). På plattformen Youtube är det vanligt med 
interaktiv video, denna interaktion kan bland annat bestå av en klickbar ruta. 
Innehållet i rutan kan exempelvis vara ytterligare information om något som 
sägs i filmen, en länk till en annan video, webbsida eller liknande (TechTerms, 
2011). Interaktiv video är något som kan användas i undervisningssyfte och 
detta kan enligt Kim et al. (2015) främja en djupare förståelse. Att spela upp, 
pausa, spola tillbaka, spola framåt och ändra hastighet är något som interaktiv 
video erbjuder. Tittarna kan då fokusera på de delar de, till exempel, inte 
förstår (Schwan & Riempp, 2004).  
 
Denna studie fokuserar på framtagandet av ett videoredigeringsprogram med 
stöd för interaktion som skulle kunna underlätta undervisningen. Det för att 
lärare anser att undervisning i källkritik är svårt, att elever ska kunna använda 
digitala verktyg för kunskapssökande samt att videoredigering anses värdefullt 
i undervisning. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att genom ett kvalitativt angreppsätt få fram vilka 
behov och utmaningar som finns i undervisning i källkritik idag. Vidare syftar 
denna studie till att skapa ett videoredigeringsprogram med stöd för 
interaktion, som kan underlätta den källkritiska undervisningen genom att 
elever kan skapa egna nyheter och lära sig urskilja vad som är sant eller falskt. 
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1.2 Frågeställningar 
För att svara på syftet har två frågeställningar tagits fram. Dessa frågor har 
skapats utifrån sex nyckelord som är relevanta i denna studie med kopplingar 
till syfte och introduktion. Dessa nyckelord är: Videoredigering, källkritik, 
interaktion, lågstadium, undervisning samt gränssnittsdesign. Studiens 
frågeställningar är följande:  
 

• Vilka behov och utmaningar finns i undervisning i källkritik idag? 
• Hur skulle ett videoredigeringsprogram med stöd för interaktion kunna 

designas och fungera som undervisningshjälpmedel för källkritik på 
lågstadiet? 

 
Frågorna adresserar de behov och utmaningar som finns i undervisning i 
källkritik och huruvida ett videoredigeringsprogram med stöd för interaktion 
kan underlätta undervisningen i källkritik. Utseende, funktionalitet, interaktion 
och gränssnittsdesign är också något som frågorna berör. 

1.3 Avgränsningar 
Tjänsten riktar sig mot elever på lågstadiet, det vill säga årskurs ett till tre och 
kommer att implementeras i undervisningssyfte. Tjänsten kommer presenteras 
som en prototyp och fokus i denna studie kommer att vara användbarhet, 
design och funktioner gentemot eleverna.  

1.4 Disposition 
Nedan presenteras kommande kapitel och kort vad dem innehåller. 
 
Bakgrund 
Detta kapitel innehåller bakgrund, digitalt lärande, videoredigering, 
videoredigering i undervisning, interaktiv video samt interaktiv video i 
undervisning. 
 
Metod 
Här presenteras tillvägagångssättet för jämförelsestudien, litteratursökningen, 
begreppet prototyp, kravspecifikation, hur utvecklingen av prototypen skett 
samt de olika former av datainsamling som legat till grund för den empiriska 
studien.  
 
Teorier  
Kapitel 4 innehåller tidigare forskning och relevant information om källkritik 
i grundskolan, varianter av interaktion i video och även källkritik och video. 
 
Slutgiltig prototyp 
Här beskrivs hur den slutgiltiga, itererade prototypen fungerar och ser ut. 
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Resultat 
I detta kapitel presenteras resultat av datainsamlingen. 
 
Analys och diskussion 
Kapitel 8 innehåller analysen och diskussion av studiens resultat och de 
metoder som använts. 
 
Slutsats 
I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar. 
 
Vidare forskning  
Sista kapitlet innehåller olika former av förslag på fortsatt arbete.  
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2 Bakgrund 
Idag finns information i form av filmer och webbsidor riktade mot barn och 
ungdomar angående källkritik. De flesta av dessa webbsidor inriktar sig mot 
årskurs sju till nio och innehåller ofta olika punkter att ha i åtanke när till 
exempel en nyhet läses. Skolverket (2018a) är en av webbsidorna som ger tips. 
De rekommenderar att man ska tänka på följande frågor:  
 

• Vem har gjort källan? 
• Varför är källan gjord? 
• Hur ser källan ut? 
• Kan du få information från andra ställen? 

 
Carlsson och Sundin (2018) skriver att undervisning i källkritik har betydelse 
både för elevernas skolgång och för hur de interagerar med information på 
fritiden då digitala verktyg med internet ofta används även utanför skolan. 
Literacy trust (2018) har utfört en undersökning på barn angående falska 
nyheter och fått fram att: 

• Två procent av barnen har de källkritiska färdigheter som de behöver 
för att se om en nyhetsartikel är riktig eller falsk. 

• Hälften av barnen är oroliga för att inte kunna märka att en nyhet är 
falsk. 

• Sextio procent av barnen litar inte längre på några nyheter på grund av 
falska nyheter. 

• Även sextio procent tror att falska nyheter påverkar barnens 
välbefinnande, vilket ökar barnens ångestnivåer. 

• Femtio procent av lärarna tycker att undervisningen inte utrustar barn 
med den kunskap som behövs för att identifiera falska nyheter. 

 
En källkritisk studie med fokus på ämnet historia har utförts av Rosenlund 
(2015). Studien utfördes på en svensk gymnasieskola där det visade sig att en 
stor del av eleverna använder källkritiska kriterier på ett mekaniskt sätt, utan 
hänsyn till de faktiska frågorna. Flera källor i testet var till exempel över 
etthundra år gamla och eleverna antog därför att dessa källor inte var 
trovärdiga längre. Rosenlund (2015) menar att en viktig faktor som måste 
beaktas för att hjälpa eleverna med källkritiken är att sträva efter en 
konsekvent pedagogik i sammanhanget. 
 
Att tänka källkritiskt var viktigt även innan den digitala teknikens genomslag, 
dock har elever idag höga krav på sig när det kommer till att arbeta 
undersökande i skolan (Eckerdal & Sundin, 2014). Eleverna förväntas söka 
information om valfritt ämne och skaffa kunskap om detta för att sedan 
redovisa den erhållna kunskapen. Eckerdal och Sundin (2014) menar också att 
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elever idag har mycket ytlig kunskap om ämnen utan att få någon djupare 
förståelse då ämnet för en uppgift ofta omvandlas till en sökfråga på internet. 
I och med dagens tillgång till internet skiljer sig inlärningen markant från förr. 
Sökmotorer såsom Google används för att söka och hämta information och är 
enligt Eckerdal och Sundin (2014) idag en del av skolans digitala lärande som 
nästa delkapitel har för avsikt att beskriva ytterligare.  

2.1 Digitalt lärande 
Idag är det från sju års ålder vanligt att ha en egen mobiltelefon skriver 
Internetstiftelsen i Sverige (2018b). När barn vid tio års ålder använder internet 
besöker cirka hälften av dem olika typer av sociala medier. Innan denna ålder 
används vanligtvis en surfplatta för att kolla på video eller spela spel.  
 
Ytterligare något som ökar i och med digitaliseringen i samhället är 
användning av olika digitala verktyg i skolan. (Eriksson, 2016) menar att IT-
kompetens bland både lärare och elever har ökat och det har även antalet 
datorer och läsplattor gjort. Omkring 1,8 elever går det per dator i grundskolan 
och i gymnasieskolan går det en elev per dator. Användningen av IT såsom 
iPads och datorer har ökat i samtliga skolämnen för eleverna (Eriksson, 2016). 
Att kunna förstå och hantera digitala verktyg och medier är enligt Thorensson 
(2018) en handfast aspekt av digitaliseringen, detta kommer vara en viktig del 
i både yrkesliv och under skolgång. Digitala verktyg kan till exempel 
underlätta inlärning av matematik då det kan visualiseras på ett nytt sätt vilket 
kan leda till bättre förståelse. Eleverna behöver idag utveckla sin förmåga att 
granska och värdera information samt förstå digitala tillägg som finns i de 
traditionella källkritiska frågorna: 
 

“Källkritiken är i allra högsta grad en viktig del av att kunna använda och förstå 
många digitala verktyg och medier [...] Det kritiska och ansvarsfulla 
förhållningssättet handlar bland annat om de traditionella källkritiska frågorna, 
om vem som säger vad och varför. [...] Men också hur de nås av eller hittar 
informationen. En förståelse för att många av nätets tjänster är personanpassade 
är ett viktigt digitalt tillägg till den traditionella källkritiken. ” (Thorensson, 2018 
s.24–25) 
 

Flera studier visar enligt Eriksson (2016) positiva effekter på undervisning där 
digitala verktyg används. Vanligt förekommande effekter i sammanhanget är 
ökad motivation, ökat intresse och även ökat engagemang. Att använda datorer 
bidrar även till mer ordning bland arbeten och material för lärare och elever. 
Vilket i sin tur leder till bättre resultat (Eriksson, 2016). Det har även blivit en 
bättre kommunikation mellan lärare och elev tack vare digitala verktyg 
(Eriksson, 2016; Aparicio, Bacao och Oliveira, 2016).   
 
Något annat som växer fram i dagens digitala samhälle är e-lärande, som 
erbjuder inlärning när som helst och vart som helst (Aparicio, Bacao och 
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Oliveira, 2016). Det har aldrig förr funnits en sådan rikedom av information 
fritt tillgänglig för alla som vill lära sig. Det finns mycket alternativ och 
användaren får direkt tillgång till bland annat videokurser. Skolor, universitet 
och flera andra organisationer använder sig av e-lärande system i dagsläget 
och detta har förändrat lärandemiljön för eleven på ett fördelaktigt vis. En 
internetåtkomst garanterar idag möjligheten till en undervisning i världsklass 
för endast små kostnader eller helt gratis (Aparicio, Bacao och Oliveira, 2016).  
 
I och med utökad möjlighet till e-lärande ökar även utvecklingen av MOOCs 
(Massive open online courses) vilket leder till att användning av video för 
undervisning ökar (Wachtler et al. 2016). Att använda video för undervisning 
kan ibland anses svårt för lärarna då videoklipp förr presenterades av 
projektorerna och det idag är vanligt att söka efter en video på Internet för att 
sedan titta på den på flera olika enheter. Dock har aktiviteten hos tittarna inte 
förändrats drastiskt vilket innebär att de fortfarande är en passiv publik 
(Wachtler et al. 2016). Aparicio, Bacao och Oliveira (2016) anser att en 
utmaning i e-lärande är att behålla elevernas ansträngningar och entusiasm 
över studieåren trots att misslyckanden och motgångar uppstår. En annan 
nämnd utmaning är förmågan att förstå studentens speciella behov och sedan 
personifiera inlärningsupplevelsen.  
 
Digitalt lärande finns i olika former som till exempel i videoformat på internet. 
För att skapa filmer och föreläsningar används videoredigering. Roberts 
(2017) menar att videoredigering kan innebära att användaren kan placera 
klipp på tidslinjen, lägga till effekter, övergångar och ett ljudspår. Nästa 
kapitel syftar till att beskriva videoredigering mer utförligt.  

2.2 Videoredigering 
Hyperdictionary (2013) definierar videoredigering som en procedur där 
kombinering av valda delar utav videofilmer görs för att skapa en ny version. 
Det är även vanligt att lägga till olika typer av effekter under videoredigering. 
Roberts (2015) skriver om videoredigerings historiska förlopp och menar att 
det hela började år 1934 när Academy Awards introducerade en ny kategori: 
Filmredigering. En Oscar tilldelades Conrad A. Nervig för hans arbete med 
filmen Eskimo. Roberts (2015) skriver att videoredigering kämpar för att få 
den uppskattning från allmänheten som den förtjänar och att videoredigering 
även kallas “den osynliga konsten”. År 1991 släpptes Adobe Premiere som 
idag är det ledande videoredigeringsprogrammet för film, tv och webb (Adobe, 
2019 b). Roberts (2017) menar att släppet av Adobe Premiere var en stor del 
av en revolution. Istället för ett traditionellt videoredigeringssystem bestående 
av dyr hårdvara, var Premiere endast programvaran. I Adobe Premiere kan 
användaren placera klipp på tidslinjen, lägga till effekter, övergångar och ett 
ljudspår vilket idag är ett av vanligaste sätten att redigera en video på. Det ser 



 

8(57) 
 

enkelt ut enligt dagens standarder och det öppnade dörren för alla som ville 
lära sig skapa visuella berättelser.  
 
King (2018) skriver att det finns mycket alternativ för videoredigering i 
mobilen och att några av de populäraste applikationerna är iMovie och Adobe 
Premiere Clip. Dessa applikationer är bra för att göra snabba och enkla former 
av videoredigering (King, 2018). Ett av användningsområdena för 
videoredigering kan vara i undervisning, vilket nästa kapitel har för avsikt att 
beskriva. 

2.2.1 Videoredigering i undervisning 

Miller och Bruce (2017) skriver att den mänskliga användningen av andra sätt 
än tryckt språk för att representera en mening har en lång historia, allt från 
grottmålningar till musik är olika sätt att uttrycka sig på. Det nya sättet, som 
är en del av samhällets digitalisering är att uttrycka sig med hjälp av bilder, 
ljud och gester. Miller och Bruce (2017) menar att arbeta med komponering 
av en digital video är ett viktigt och spännande verktyg att använda bland annat 
i skolan. Trent och Gurvitch (2014) skriver också om videoredigering i 
undervisning och att detta visat sig vara effektivt för att underlätta 
reflekterande övningar. Videoredigering är värdefull i undervisning för bland 
annat lärare menar Trent och Gurvitch (2014) eftersom videoredigering 
underlättar fokus på pedagogiken istället för alla delar av undervisningen på 
en gång. Calandra, Gurvitch och Lund (2008) tror att lärare kan ha nytta av 
videoredigering när de bland annat arbetar med nya ämnen. Calandra et al. 
(2009) menar också att videoredigering i undervisning är ett viktigt steg mot 
att underlätta ovana lärares utveckling.  
 
Att lägga in olika typer av interaktion i video för att engagera tittare är något 
som ibland används. Interaktion i video kan enligt Kim et al. (2015) främja en 
djupare förståelse och efterlikna exempelvis att rita på en whiteboard eller att 
tala högt som görs vid vanlig klassrumsinlärning. Interaktiv video beskrivs 
ytterligare i nästa kapitel. 

2.3 Interaktiv video 
Interaktiv video beskrivs av TechTerms (2011) som digital video som stödjer 
användarinteraktion. Dessa filmer spelas upp som vanliga videofiler men 
inkluderar klickbara områden. Interaktiv video är vanligt på plattformen 
Youtube där bland annat notiser kan användas (TechTerms, 2011). Personer 
som tittar på en interaktiv video har möjlighet att spela upp, pausa, spola 
tillbaka, spola framåt och ändra hastighet. Detta innebär att tittarna kan 
fokusera på delarna de till exempel inte förstår (Schwan & Riempp, 2004). 
Interaktiv video kan ibland användas i undervisningssyfte för att bland annat 
involvera eleverna ytterligare (Kolås, 2015; Kim et al. 2015), vilket nästa 
kapitel syftar till att beskriva. 
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2.3.1 Interaktiv video i undervisning 
En traditionell video lämnar ofta eleven som en passiv tittare, medan en 
interaktiv video involverar eleven och kräver interaktion. Till exempel så är 
digitala föreläsningar ofta i videoformat utan interaktiva övningar. (Kolås, 
2015; Kim et al. 2015). I en studie av Alzahrani och Ghinea (2012) konstateras 
det att bristen på interaktivitet i digitalt lärande påverkar effektiviteten av det 
digitala lärandet, dessa effekter kan till exempel vara inlärning och förståelse. 
Deltagarna i den utförda studien tycker även att digitalt lärande är mer effektivt 
än klassisk klassrumsinlärning. Efter en utförd studie menar Merkt et al. 
(2011) att funktioner som möjliggör aktiviteter på mikronivå, till exempel att 
pausa en video, är mer fördelaktiga för inlärning än funktioner som möjliggör 
aktiviteter på makronivå, som exempelvis kan vara en innehållsförteckning 
eller ett index i en bok. Eleverna i den utförda studien av Merkt et al. (2011) 
förlitade sig mest på aktiviteterna på mikronivå och använde knappt 
aktiviteterna på makronivå. Studien visar också att video kan ha en positiv 
inverkan på elevernas övergripande presentation, då detta bidrar till en mer 
stimulerande klassrumsmiljö. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras de olika metoder som tillämpats i denna studie. Först 
presenteras en jämförelsestudie, därefter tillvägagångssätt för 
litteratursökning, kravspecifikation, utveckling av prototypen följt av empirisk 
datainsamling. 

3.1 Jämförelsestudie 
I dagsläget finns det olika webbsidor och applikationer med fokus på 
undervisning i form av video som erbjuder olika typer av interaktion anpassad 
för undervisning. Linkedin Learning, Skillshare, Youtube for teachers, TED 
Videos och Khan Academy har jämförts och valdes efter ett antal sökningar 
på webben där det framkom att webbsidorna ansågs populära och erbjuder 
filmer med interaktion i undervisningssyfte. Syftet med jämförelsen har varit 
att få reda på vilken typ av interaktion som ofta används i undervisningssyfte. 
Frågor om den framkomna interaktionen har sedan ställts i 
enkätundersökningar samt använts som underlag vid skapandet av 
kravspecifikationen och prototypen. Se Bilaga A för en fullständig beskrivning 
och jämförelse av de olika webbsidorna. 
 
De sökord som använts för att hitta de olika tjänsterna med pedagogiska klipp 
söktes både på svenska och engelska och är följande:  

• Videoföreläsningar / Videokurser 
• Populära E-learning sidor / Bästa E-learning sidor 

3.2 Litteratursökning 
För att få förståelse över bland annat källkritik, digitala former av 
undervisning, interaktiv video och videoredigering samt för att se om det finns 
tidigare forskning i ämnet utfördes en litteratursökning. När litteratur har 
sökts, har de nyckelord som presenteras i studiens början (Videoredigering, 
källkritik, interaktion, undervisning, lågstadiet och gränssnittsdesign) funnits 
i åtanke och utökats för att kunna besvara studiens frågeställningar. Följande 
nyckelord har använts: 

• ”Källkritik barn” / “Source criticism children” 
• ”Källkritik utbildning” / “Source criticism education” 
• ”Interaktiv video” / “Interactive video” 
• ”Källkritik lärare” / “Source criticism teachers” 
• “Varianter interaktion” / “Interaction variations”  
• “Interaktion” / “Interaction” 
• ”Gränssnitt video” / ”Video interface” 
• ”Interaktiv video E-Learning” / “Interactive video E-learning” 
• ”Källkritik” / “Source criticism” 
• “Digitalt lärande” / ”E-Learning” 
• ”Källkritik grundskolan” / “Source criticism elementary school” 
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• ”Källkritik lågstadiet” 
• ”Videoredigering” / “Video editing” 
• “Interaktion i video” / “Interaction in video” 
• “Vanlig interaktion” / “Common interaction” / ”Common used 

interaction” 
• ”Fact-checking” / ”Fact-checking education” / ”Fact-checking 

primary school” / ”Fact-checking video” 
 
Abstrakten på den litteratur som framkom från litteratursökningen har lästs för 
att se om litteraturen har en koppling till studien och ifall den är relevant. 
Inklusionskriterier under litteraturstudien har varit att litteraturen ska vara på 
svenska eller engelska, att något av nyckelorden ovan är ledande och att delar 
av denna studies syfte och frågeställning kan besvaras eller stödjas. 
Plattformen Diva och OneSearch har främst använts för att hitta artiklar, 
OneSearch är enligt Linnéuniversitetet (2018) en söktjänst för gemensam 
sökning i databaser och bibliotekskatalogen.  
 
Utöver grunden för studiens teorier som presenteras ytterligare i kapitel 4, har 
litteratursökningen varit en av grunderna vid framtagandet av den första 
versionen av kravspecifikation (se Bilaga B). 

3.3 Prototyp 
Prototypen som skapats i denna studie är en high fidelity prototyp. Rogers, 
Sharp och Preece (2015) menar att en high fidelity prototyp ser ut som den 
färdiga tjänsten och tillhandahåller mer funktioner än en low fidelity prototyp 
som till exempel kan vara en pappersprototyp. Till exempel är en prototyp av 
ett mjukvarusystem som utvecklats i exempelvis Visual Basic mer trovärdig 
än en pappersbaserad prototyp då den liknar det slutgiltiga resultatet mer. 
Prototyper är mycket användbart för att sälja idéer och testa tekniska problem 
(Rogers, Sharp & Preece, 2015). Första versionen av prototypen i denna studie 
grundar sig på den utförda jämförelsestudien, litteratursökningen samt 
enkätundersökningarna. Målet med prototypen har varit att få reda på ifall 
gränssnittet med videoredigering för undervisning i källkritik är applicerbart 
på elever i lågstadiet. Denna prototyp har senare itererats utifrån observationer 
och intervjuer.  
 
Arbetet med prototypen påbörjades efter att en kravspecifikation skapats, 
denna kravspecifikation presenteras i nästa stycke. Därefter utvecklades 
prototypen som presenteras i delkapitel 3.2.2. 

3.3.1 Kravspecifikation 
Under en designprocess samlas en mängd information om vad tjänsten 
behöver för att tillfredsställa standarder, riktlinjer, krav, behov och liknande. 
En sammanställning av denna information kallas kravspecifikation (Wikberg 
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Nilsson, Ericson och Törnlind, 2015). En första version av studiens 
kravspecifikation (se Bilaga B) har utformats utifrån litteratursökningen, 
jämförelsestudien och enkäter.  Wikberg Nilsson, Ericson och Törnlind (2015) 
menar att en kravspecifikation utgör en dokumentation av förväntningar på 
vad tjänsten ska klara av och stödjer även utvärderingen då det tydligt syns om 
alla kriterier är uppfyllda eller inte. I ett senare skede i studien skapades en 
andra version av kravspecifikationen (se Bilaga C) utifrån förstudien, 
observationer och intervjuer. Efter att första kravspecifikationen skapats 
påbörjades arbetet med prototypen, vilket presenteras i nästa kapitel. 

3.3.2 Utveckling av prototyp 
Prototypen har utvecklats i verktyget Axure RP där funktionella prototyper 
med logik, dynamiskt innehåll, animeringar, matematiska funktioner och 
datadrivna interaktioner kan skapas (Axure RP, 2019). Efter att första 
versionen av kravspecifikationen var färdigställd påbörjades utvecklingen av 
prototypen (se Figur 1). 
 

 
Figur 1. Första versionen av prototypen under sidan “Skapa”. 

 
Sidan där eleverna kan skapa filmer bygger på Kizoas gränssnitt (se Bilaga E) 
och även det som framkommit från informanterna om Kizoas gränssnitt under 
enkätundersökningarna. 
 
Logotyp 
Prototypens logotyp (se Figur 2) skapades i Adobe Illustrator som Adobe 
(2019a) beskriver som ett branschledande vektorgrafikprogram där logotyper, 
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ikoner, typografi, bilder etcetera kan skapas för tryck, webb, video och mobila 
enheter.  
 

 
Figur 2. Prototypens logotyp. 

 
Logotypen består av text i en analog färgskala, typsnittet som används heter 
Arial Black. En av bokstäverna är spegelvänd för att ge ett lekfullt intryck. 
 
Färgval 
För att bland annat ge prototypen ett lekfullt uttryck då målgruppen är i åldern 
sju till tio år har nyanser i de varma tonerna gul och orange använts i 
prototypen. Färgerna i prototypens gränssnitt utgår från de analoga färgerna 
som används i logotypen. Analoga färger beskrivs av Andreas och Venturini 
(2017) som tre nyanser sida vid sida i färghjulet (se Figur 3), det analoga 
färgschemat är harmoniskt utan för mycket kontrast. Ett analogt färgschema 
liknar ofta de färger som finns i naturen, till exempel höstlöv. I prototypen 
används även färgerna ljusgrå och vit som bakgrund på några av sidorna.  
 

 
Figur 3. Färghjul. 

 
Iterering 
När andra versionen av kravspecifikationen (se Bilaga C) var färdigställd 
påbörjades iterering av prototypen. Till exempel så har knapparna spara och 
hjälp fått nya färger för att fånga användarens uppmärksamhet. Ready Digital 
(2018) skriver om färgpsykologi och att vissa färger fångar mer av 
användarens uppmärksamhet än andra, färgen grön kan till exempel 
förknippas med att köra, på grund av stoppljusets färger. Denna färg kan därför 
användas på knappar eller länkar där användarna ska klicka för att komma 
igång eller komma vidare. Andra ändringar som utförts i prototypen 
presenteras i kravspecifikationen som finns i Bilaga C och den itererade 
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prototypen presenteras i kapitel 6. För att bland annat testa denna prototyp och 
få reda på vad användarna tycker om den, har olika former av datainsamling 
utförts. Nästa kapitel har för avsikt att beskriva studiens olika typer av 
datainsamling.  

3.4 Datainsamling 
För att samla in data kan olika metoder användas menar Preece, Rogers och 
Sharp (2015). I detta delkapitel kommer de metoder som använts för 
datainsamling att presenteras. Informanterna i de utförda metoderna har valts 
utifrån ett bekvämlighetsurval med hjälp av kontakter. Flera försök till 
slumpmässigt urval har genomförts och diskuteras vidare i kapitel 8.  

3.4.1 Enkäter 
Enkäter är enligt Preece, Rogers och Sharp (2015) en väl etablerad teknik för 
att samla in demografisk data och även användares åsikter. Enkäter kan 
innehålla både slutna och öppna frågor samt distribueras till många deltagare, 
det är även viktigt att frågorna är rätt formulerade (Preece, Rogers och Sharp, 
2015). För denna studie har två enkäter skapats, en pilotenkät och en enkät 
riktad mot lågstadielärare. 
 
Pilotenkät 
En pilotenkät skapades i ett tidigt skede i studien (se Bilaga D) innehållande 
åtta frågor. Enkäten skapades för att samla in data om vad lärare anser om 
källkritik i undervisning, vad de tycker om interaktion i video samt hur de hade 
använt sig av interaktionen. Enkäten behandlade även frågor rörande Kizoa 
som är en webbsida där användare kan redigera video (se Bilaga E). Kizoa 
erbjuder ett enkelt gränssnitt under videoredigering och har därför använts i 
denna studiens enkäter för att testa om deltagarna ansåg att gränssnittet var 
tydligt, användarvänligt och ifall något fattades. För att i senare skede använda 
som utgångspunkt i framtagandet av kravspecifikationen och därmed 
prototypen. Pilotenkäten bestod av öppna frågor där deltagarna hade möjlighet 
att svara fritt. Enkäten skickades ut via Google formulär till tretton personer 
och besvarades av tio deltagare. Deltagarna bestod av personer som tidigare 
arbetat som lärare och idag arbetar som IT-pedagoger. Även ett antal 
lärarstudenter deltog i enkätundersökningen. Dessa studenter har studerat i 
minst ett år och haft praktik ute på skolor.   
 
Enkät för lågstadielärare 
Efter pilotenkäten reviderades enkäten (se Bilaga F) och skickades via Google 
formulär till lärare på lågstadiet. Även denna enkät innehöll totalt åtta öppna 
frågor. Syftet med enkäten var att få reda på vad lågstadielärare tycker om 
undervisning i källkritik och interaktion i video. Via kontakter på 
Linnéuniversitetet, företaget AV-Media och olika grundskolors 
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kontaktuppgifter skickades enkäten ut till ungefär trettio lågstadielärare. Det 
var totalt sex lärare som deltog och dessa lärare arbetar idag som 
lågstadielärare. 

3.4.2 Observation med think aloud 
Att samla in data om utföranden är en central komponent av 
användbarhetstester skriver Preece, Rogers och Sharp (2015). Människors 
beteende och handlingar är en central aspekt i nästan all forskning menar 
Robson och McCartan (2016). En naturlig och självklar teknik är att observera 
vad användarna gör och sedan analysera detta. Det är inte ovanligt att 
observation är den primära metoden och om så är fallet kompletteras 
observationen ofta med intervjuer. Wikberg Nilsson, Ericson och Törnlind 
(2015) skriver att observation hjälper till att observera och identifiera 
användarbehov i en specifik kontext och att denna metod stödjer förståelsen 
för vad som kan ge god användarupplevelse. Preece, Rogers och Sharp (2015) 
skriver att ett vanligt problem vid observation är att tankarna hos personen som 
observeras inte kommer fram och att forskaren får chansa utifrån vad som 
syns.  
 
Därför har think aloud använts i samband med observationerna. Think aloud 
innebär enligt Preece, Rogers och Sharp (2015) att be användarna att tänka 
högt när en datainsamling sker, detta är ett bra sätt för att få reda på vad de 
tänker och planerar att göra härnäst. En observationsguide (se Bilaga H) 
skapades och följdes under observationen med think aloud. Denna 
observationsguide fokuserar på olika instruktioner på uppgifter som skapats 
för att se om svårigheter eller liknande uppstår under elevernas försök till att 
lösa uppgifterna. Observation med think aloud ansågs relevant för att få en 
tydligare förståelse för användarnas upplevelser, tankar och i förlängningen 
även behov. För att på så sätt få svar på studiens frågeställning och skapa en 
passande prototyp. 
 
Genom företaget AV-Media skapades kontakt med en lågstadieklass som 
testade prototypen. Det var tio elever i klassen som fått samtycke att delta i 
observationerna. Dessa eleverna blev indelade i fem grupper med två personer 
i varje grupp. Under observationen (se Figur 4) fick eleverna utföra en uppgift 
var i den första versionen av prototypen medan den andra deltagaren som satt 
bredvid fick hjälpa till att peka, komma med förslag på lösningar och så vidare.  
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Figur 4. Två av grupperna som observerades. 

 
När eleverna glömde att tänka högt stimulerades de med frågor som till 
exempel “Vad tänker ni när ni ser denna sidan?”, “Varför tror du denna 
symbolen visas?” och “Vad tror ni att detta innebär?”. Exempel på detta tas 
upp av Peer, Hakemulder och Zyngier (2012) som skriver att forskaren kan 
ställa neutrala frågor såsom “Vad menar du?” eller “Kan du säga något mer?” 
för att stimulera deltagarna att uttrycka sig. Datorskärmen filmades under hela 
observationen för att i efterhand kunna analysera vart eleverna fastnade, inte 
förstod och andra problem.  
 
Ytterligare två elever från två andra olika årskurser i lågstadiet har deltagit i 
observationerna. Här följdes samma observationsguide. Dessa observationer 
utfördes enskilt. Alla observationer har transkriberats och efter 
observationerna utfördes intervjuer som finns presenteras i nästa delkapitel. 

3.4.3 Intervjuer 
Enligt Preece, Rogers och Sharp (2015) kan strukturerade eller 
semistrukturerade intervjuer utföras för att samla in ytterligare information om 
vad användarna tyckte om en viss produkt, exempelvis efter en observation. 
Dalen (2015) skriver om intervjuer med ett kvalitativt angreppssätt och menar 
att fokus ligger på upplevelser. Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015) 
skriver att intervjuer kan användas både i ett tidigt och sent skede i en 
designprocess. I denna studie har intervjuer använts i ett sent skede och 
användarna har gett feedback på det som utvecklats.  
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Semi-strukturerade intervjuer som använts i denna studie beskrivs av Preece, 
Rogers och Sharp (2015) som en blandning av strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer. Personen som intervjuar har ett grundläggande 
dokument med förutbestämda frågor som ställs, efter varje fråga ställs nya 
spontana frågor om ämnet tills ingen ny relevant information framkommer. 
Innan intervjuerna påbörjades skapades en intervjuguide (se Bilaga H) som 
sedan följdes under utförda intervjuer. Denna intervjuguide innehåller både 
frågor till eleverna och lärarna, sju huvudfrågor till eleverna med förslag på 
följdfrågor och elva frågor till lärarna.  
 
De tio elever som observerats i grupper blev även intervjuade i samma grupper 
(se Bilaga I). Under samma dag intervjuades även klassens lärare (se Bilaga 
J), dessa intervjuer utfördes på en skola utanför Växjö. De två elever som 
observerats enskilt, blev även intervjuade enskilt (se Bilaga I), dessa intervjuer 
ägde rum i elevernas hem. Elevernas intervjuer introducerades med frågor för 
att testa deras källkritiska tänk och avslutades med frågor om prototypen. 
Intervjuerna har spelats in med hjälp av röstinspelning i telefonen för att sedan 
transkriberas. Transkriberingen av lärarens intervju skickades för 
godkännande tillsammans med kompletterande frågor som besvarats över e-
post. Fler lågstadielärare eftersöktes för intervju och en av de fem som 
kontakts i detta skede svarade på intervjun över e-post (se Bilaga J). Den lärare 
som intervjuats via mail har inte sett prototypen utan endast fått en beskrivning 
av denna, den andra läraren iakttog en elev använda prototypen. 

3.5 Etiska aspekter 
Dalen (2015) skriver om etiska reflektioner i samband med kvalitativ 
intervjuforskning. Forskning ska endast utföras om personen som medverkar 
har samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. Ett frivilligt 
samtycke innebär att samtycket har lämnats utan påtryckningar, samt att 
personen som medverkar i förhand ska orienteras om allt som rör hans eller 
hennes deltagande i forskningsprojektet. Den information som förmedlas till 
den medverkande personen kan vara följande:  

• Den övergripande planen för forskningen och syftet med forskningen, 
• de metoder som kommer att användas,  
• att deltagande är frivilligt, och  
• att personen har rätt att när som helst kunna avbryta sin medverkan. 

 
När de medverkande personerna är så pass unga som i denna studie ska 
vårdnadshavarna informeras och samtycka. Det är speciellt viktigt att använda 
etiska riktlinjer när barn används som informanter (Dalen, 2015). 
Samtyckesblanketter (se Bilaga G) skickades därför ut till föräldrar och 
elevernas lärare. 
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Dessutom har en etisk egengranskning av studien utförts via Etikkommittén 
Sydost (2019) som är en organisation som forskare, studenter och andra kan 
vända sig till för frågor och annat om forskningsetiska aspekter. Efter utförd 
etisk egengranskning framkom det att en etisk prövning inte behövde utföras.  
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4 Teorier 
I denna del presenteras tidigare forskning och relevant litteratur som rör denna 
studie. Först presenteras källkritik i grundskolan därefter varianter av 
interaktion i video och videoredigering. 

4.1 Källkritik i grundskolan 
Den forskning om källkritik som finns i grundskolan och generellt i 
undervisning är främst inriktad mot gymnasiet och högstadiet (exempelvis 
Nygren 2018; Carlsson & Sundin 2018). Det framkommer bland annat att det 
idag finns vissa svårigheter för lärare att få in källkritik i undervisningen 
(Carlsson & Sundin, 2018). Lärarna använder ofta inte något verktyg med 
färdiga källkritiska övningar utan sätter ihop övningarna själva eller 
tillsammans med en skolbibliotekarie (Carlsson & Sundin, 2018).  
 
Enligt Rogers (2011) måste lärare idag vara mer vaksamma än någonsin på 
vad eleverna faktiskt kan lära sig online då elever har svårt att urskilja om 
något är falskt på internet, eleverna måste lära sig att verifiera källor. Det är 
inte många ungdomar idag som utför en källkritisk kontroll på till exempel en 
webbsida med information, det är även enklare för yngre åldersgrupper att 
påverkas av bland annat åsikter och konspirationsteorier som finns på internet 
(Rogers, 2011). Detta anses negativt för lärare då bland annat felaktig 
information och konspirationsteorier från internet nu finns i klassrummet. I en 
undersökning deltog omkring femhundra lärare och alla utom cirka tio stycken 
ansåg att en förmåga att kunna sortera fakta från fiktion är viktigt. Lärarna sa 
även att nästan hälften av alla lektioner eller läxor innehöll upprepade felaktiga 
internetbaserade innehåll som lärarna ansåg vilseledande. Omkring hälften av 
lärarna hade även haft diskussioner i sin klass med elever om 
konspirationsteorier. Digital bedömning bör vara en viktig del av den 
nationella läroplanen och lärarutbildningen, dessa typer av lektioner bör 
fokusera på sökmotorer, propagandatekniker, källkritiska tekniker och risker 
med datadelning (Rogers, 2011).  
 
Att börja tidigt med undervisning i källkritik är något lärare inte bör vara rädda 
för menar Skolverket (2019b). Att undervisa i källkritik på ett lekfullt sätt är 
något som rekommenderas av lärare. Lärarna menar också att det är viktigt att 
ge exempel på sådant vi kan bli lurade av i vardagen och undvika granskning 
av historiska dokument. Att diskutera med eleverna, problematisera samt ställa 
följdfrågor anser lärarna fördelaktigt vid undervisning i källkritik (Skolverket, 
2019b). Oppenheimer (2017) skriver att elever behöver lära sig tänka 
källkritiskt i vardagen och att undervisning i källkritik ofta påbörjas sent. 
Oppenheimer (2017) skriver även om tusentals elvaåringar i USA som testat 
att använda en vetenskaplig metod där de lär sig praktisk forskning. Resultatet 
visar att eleverna enklare kan urskilja vad som är sant och vad som är falskt 
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genom användningen av den vetenskapliga metoden. I en artikel av 
Skolvärlden (2017) pratar en lärare i samhällskunskap om källkritik och ger 
ett exempel angående det senaste presidentvalet i USA: 
 

”Där finns det mycket att jobba med. Vad kan man lita på? Hur vet man vad som 
är sant på internet? De är bra grundfrågor att ha med sig hela tiden. Det behöver 
sippra in överallt, som en ryggrad kan man säga” (Skolvärlden, 2017). 

 
Något som bidrar till större krav på skolor är digitaliseringen av samhället 
menar Nygren (2018). Skolan och lärarutbildningen ska nu leda samhället i en 
tid där bland annat elever får information om till exempel nyheter i digitala 
former. Nygren (2018) skriver vidare att det är viktigt för unga i dagens 
samhälle att kunna avgöra aktörerna bakom informationen som läses och även 
bedöma dess trovärdighet. Sveriges kommuner och landsting (2018) har utfört 
undersökningar angående källkritik i förskolan, grundskolan och gymnasiet. 
Figur 5 illustrerar undersökningens resultat som visar att elever inte får 
tillräckliga kunskaper i att söka, granska och värdera digitala källor kritiskt.   
 

 
 

Figur 5. Undersökning om källkritik i olika årskurser. (Sveriges kommuner och landsting, 
2018) 

 
Enligt Sveriges kommuner och landsting (2018) uppnår inte skolor målet att 
arbeta kontinuerligt med källkritik i undervisningen. Siffrorna i 
undersökningen, illustrerat på första raden i Figur 5, visar att i förskolan är det 
1%, i grundskolan 24% och i gymnasiet 40% som uppnår målet att 
kontinuerligt arbeta med källkritik. Undersökningen visar även att 7% av 
pedagogerna på förskolan har tillräckligt goda kunskaper i källkritik, på 
grundskolan är det 28% och på gymnasiet 43%. Dessa resultat illustreras i 
Figur 5 på andra raden. 
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I en studie av Ritchie, Sala och Mcintosh (2013) undersöks en källkritisk 
övning på barn i åldern åtta till tolv år. I studien används en hämtningsövning 
som beskrivs som känd för att underlätta framtagning av fakta hos elever i 
gymnasieskolan, men befintliga studier på yngre barn är något begränsade. 
Hämtningsövningen beskrivs även vara en studiemetod där prov innefattas i 
inlärningsprocessen. Två olika experiment har utförts där mindmapping och 
hämtningsövningen används. Eleverna fick i ett experiment använda sig en 
gång med och en gång utan mindmapping och hämtningsövningen, vilket 
resulterade i att eleverna mindes signifikant mer fakta fyra dagar senare. Ett 
annat experiment likt det första utfördes i en större grupp med elever. I 
experimenten observerades inga större konsekventa effekter av mindmapping. 
Resultaten understryker dock att det är effektivt att använda 
hämtningsövningen för små barn (Ritchie, Sala och Mcintosh, 2013) 
 
I en artikel av Wineburg och McGrew (2016) uppmärksammas att allt som 
finns på sökmotorer så som Google inte är sant. Det är vanligt att tro att det 
mest tillförlitliga resultatet visas högst bland alla av sökmotorns resultat och 
elever i mellanstadiet kunde i studien inte berätta skillnaden mellan en annons 
och en nyhet (Wineburg och McGrew, 2016).  
 
Fyra av tio lärare anser att de behöver en kompensutveckling för att kunna 
undervisa i källkritik och att utvecklingen av sociala medier går fort är också 
något som ställer nya krav på lärarna. Lärarna anser att källkritiken i sociala 
medier är svår att arbeta med i skolan och under lektioner (Skolvärlden, 2017). 
Falska nyheter kan finnas i videoformat på sociala medier som till exempel 
Twitter eller Facebook (Herbert, 2017) och video kan enligt Young et al. 
(2018) minska missuppfattningar av publiken vilket nästa kapitel handlar om. 

4.2 Källkritik och video 
Herbert (2017) skriver om att det är svårt att hålla verksamheter borta från 
falska nyheter i videoform då detta är något som växer. I en studie om 
källkritik av Young et al. (2018) undersöks två olika informationsformat, dessa 
format är utskrift och video. Syftet är bland annat att jämföra utskrift och video 
för att få fram vad som kan skapa mest trovärdighet, intresse och minska 
missuppfattningar av publiken. De format som testas är en humoristisk video, 
en artikel och en icke-humoristisk video innehållande samma information. 
Psykologiska mekanismer så som förvirring och intresse har utforskats och 
resultatet tyder på att video i både humoristisk och icke-humoristisk form är 
ett effektivt sätt att minska missuppfattningar av publiken.  
 
För att skapa video kan videoredigering användas, vilket Hyperdictionary 
(2013) definierar som en procedur där kombinering av valda delar utav 
videofilmer görs för att skapa en ny version. Att använda olika typer av 
interaktion inbäddad i en film är även något som kan göras för att bland annat 
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fånga elevernas tankesätt (Kim et al., 2015). I kommande kapitel presenteras 
olika varianter utav sådan interaktion. 

4.3 Varianter av interaktion i video 
Några av de grundläggande interaktionerna i video enligt Li et al. (2015) är 
paus, framåtspolning, bakåtspolning och byte av hastighet. Detta är även 
interaktioner som Schwan och Riempp (2004) anser vanliga. TechTerms 
(2011) tar även upp att interaktioner används flitigt på bland annat plattformen 
Youtube där till exempel notiser kan användas. Användaren kan även välja 
fullskärm, undertext, kvalitet, pausa, ändra volym, spola bakåt och framåt och 
ändra hastighet. Kim et al. (2015) beskriver en tjänst, vid namn RIMES som 
använder mer avancerad interaktion. RIMES tillåter till exempel lärare att 
enkelt skapa interaktiva övningar inbäddade i videoföreläsningar. Elever kan 
spela in ljud, video och svar från sina webbläsare och läraren kan effektivt 
granska svaren. Kim et al. (2015) menar att lärarna som testat RIMES fann 
övningarna användbara för att fånga elevernas tankesätt, engagera eleverna 
med innehåll och identifiera missuppfattningar.  
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5 Slutgiltig prototyp 
I detta kapitel presenteras den slutgiltiga prototyp som framtagits under denna 
studie. Denna itererade version av prototypen innehåller de ändringar som 
framkommit från observationer och intervjuer, den baseras även på den andra 
versionen av kravspecifikationen (se Bilaga C). 

5.1 Start, logga in och skapa 
Prototypens startsida, illustrerat i Figur 6, är det första som syns när prototypen 
öppnas. 
 

 

 
Figur 6. Prototypens startsida och inloggningssida. 

 
När eleven trycker på knappen “Logga in” kommer en inloggningssida fram 
där eleven kan skriva in sina inloggningsuppgifter. När korrekta 
inloggningsuppgifter är angivna kommer eleven vidare till sidan “Skapa” (se 
Figur 7).  
 

 

 
Figur 7. Skapa-sidan. 
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Sidan där eleverna ska skapa sina videoklipp innehåller en egen meny med 
olika alternativ. Det finns ett filmbibliotek med olika klipp som eleverna kan 
välja mellan för att sedan dra ner till önskad plats bland de fyra klipprutorna. 
Om fler än fyra klipp önskas så kan eleven trycka på knappen “fler klipp” och 
får då fram ytterligare fyra rutor. När eleven vill spara videon används knappen 
“spara” och en popup-ruta innehållande information om vart den sparade 
videon hamnar visas. “Spara” och “hjälp”-knappen har annorlunda färger än 
de övriga knapparna för att sticka ut och fånga uppmärksamhet. 

5.2 Video, Effekter, Musik, Övergångar, Text och Interaktion 
Sidan “skapa” innehåller en egen meny med olika undersidor där eleverna kan 
göra diverse ändringar. Dessa undersidor illustreras i Figur 8 och 9. Menyn i 
“skapa”-sidan innehåller valen: Video, Effekter, Musik, Övergångar, Text, 
Interaktion och Hjälp. Dessa val liknar de som finns på webbsidan Kizoa (Se 
Bilaga E) där man kan redigera video. Valen har dock begränsats efter 
informanternas önskemål gentemot målgruppen.  
 

 

 

 

 
Figur 8. Sidorna: Effekt, musik, övergångar och text. 
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Figur 9. Sidan interaktion och hur det ser ut vid tryck på hjälp. 

 
Till höger finns olika val som eleven kan välja mellan, till exempel olika 
effekter och övergångar. På alla sidor utom den där eleven kan lägga in text 
behöver eleven markera ett av klippen och därefter välja effekt eller annan 
redigering.  
 
På sidan där text kan skapas används drag and drop (se Figur 10) och eleven 
drar ner valt typsnitt till önskat klipp, därefter visas en textruta där eleven kan 
skriva något. Vid ett tryck på enter visas texten i förhandsgranskningen. 
 

 
Figur 10. Drag and drop. 

 
Alla dessa sidor har en extra flik i menyn som eleverna kan trycka på för att få 
instruktioner om hur de ska gå tillväga. Eleven kan när som helst välja att spara 
sitt klipp och då visas ett meddelande med information om vart det sparade 
klippet finns.  

5.3 Min klass och personlig sida 
Figur 11 illustrerar den sida som visar hela klassens uppladdningar. På den 
sidan kan eleven bland annat se alla uppladdade filmer, söka efter 
klasskompisar och även kommentera på klasskompisarnas skapade filmer. 
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Figur 11. Sidan “Min klass”. 

 
Om eleven söker på en klasskompis namn öppnas en ny sida (se Figur 12). 
Eleven kan även välja att trycka på bilderna under rubriken “Dina 
klasskompisar” för att komma till en klasskompis personliga sida.  
 

 
Figur 12. En elevs personliga sida. 
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På elevens personliga sida syns namn, klass och de filmer som eleven skapat. 
Det är även möjligt för andra elever att kommentera filmerna.  

5.4 Interaktion i video 
Eleverna kan i prototypen lägga in två olika interaktioner när de skapar en 
video, dessa alternativ är flervalsfråga och notis. Dessa interaktioner har 
framkommit från jämförelsestudien samt ansetts passande för målgruppen av 
informanterna, dessa interaktioner illustreras i Figur 13.  
 

 
Figur 13. Interaktionerna flervalsfråga och notis. 

 
Andra interaktioner som finns under uppspelning av video är: paus/play, 
volym, undertexter och fullskärm då dessa framkommit från jämförelsestudien 
samt föredragits av informanterna i studien.  
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6 Resultat 
I denna del av uppsatsen presenteras resultatet på empirin. En sammanställning 
av deltagarna i den empiriska studien illustreras i Figur 14. Totalt har sexton 
personer deltagit i enkäterna, tolv i observationerna och fjorton personer har 
intervjuats. 
 

 
Figur 14. Antal deltagare. 

 
I den första enkäten är det tidigare verksamma lärare samt några lärarstudenter 
som deltagit. I den andra enkäten är det endast verksamma lågstadielärare som 
deltagit. Under observationerna är det främst elever i andra klass som 
observerats men även elever i årskurs ett och tre. Dessa tolv elever har även 
intervjuats. Det är också två verksamma lärare som har intervjuats.  

6.1 Resultat av förstudie 
I detta delkapitel presenteras förstudiens resultat. Förstudien bygger på 
jämförelsestudien och två enkäter. Först presenteras resultatet av 
jämförelsestudien och därefter följer resultatet av de två enkäterna.  

6.1.1 Jämförelsestudie 
De tjänster som jämförts är Linkedin Learning, Skillshare, Youtube for 
teachers, TED Videos och Khan Academy som förklaras i Bilaga A. Syftet 
med jämförelsen har varit att få fram vilka typer av interaktion som vanligtvis 
används i undervisningssyfte. 
 
I jämförelsetabellen (se Tabell 1) jämförs olika typer av interaktion, dessa är:  

• Kvalité: Kan användaren ändra kvaliteten på videoklippet? 
• Fullskärm: Är det möjligt att välja fullskärm? 
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• Undertext: Kan användaren välja att se en undertext vid exempelvis 
hörselskada? 

• Hastighet: Finns det möjlighet att ändra hastighet på videoklippet? 
• Notiser: Klickbara rutor innehållande information av vad som sägs i 

videoklippet. 
 

Tabell 1. Jämförelsetabell: interaktion. 
 

 
 
Interaktioner gemensamt för alla tjänster är möjlighet att välja fullskärm, 
undertext och att ändra hastighet på videoklippet. Interaktioner som inte alla 
tjänster har är möjligheten att ändra kvalité på videoklippet och användning av 
notiser. Priset är ingen interaktion men det är en faktor som kan påverka en 
användare i valet av tjänst.  

6.1.2 Pilotenkät 
Resultatet på pilotenkäten presenteras enligt enkätens olika teman.  
 
Frågor om källkritik 
Resultatet av den källkritiska delen av pilotenkäten visar varierande svar. 
Ingen av deltagarna är helt nöjda med elevernas källkritiska kunskaper. Två 
informanter utrycker följande: 
 

“Överlag är de elever jag träffat ganska duktiga på källkritik i givna situationer, 
det som är svårt är att ta sina kunskaper utanför klassrummet och applicera dem 
på sin egen vardag eller i nya situationer.”  
 
“Att vara källkritisk när det kommer till uppgifter i skolan = ganska bra. Att vara 
källkritisk utanför skolan = mycket svårare. Hade behövts uppgifter som går att 
applicera utanför skolan också.” 

 
Figur 15 illustrerar att 80% av deltagarna anser att det är lämpligt att börja med 
undervisning i källkritik redan på förskolan medan 10% tycker att lågstadiet 
och mellanstadiet är en bra årskurs. 
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Figur 15. När deltagarna anser att undervisning i källkritik ska påbörjas. 

 
20% av deltagarna tycker att källkritik är ett brett ämne och att det därför är 
svårt att planera lektioner, medan 60% av deltagarna tycker att det är svårt att 
hitta material som engagerar eleverna och som eleverna tycker är roligt att 
arbeta med. 10% tycker att material som även går att applicera utanför skolan 
är svårt att få fram.  
 
Frågor om interaktion 
Resultatet av frågorna om interaktion i video. Att lägga in frågor i videoklipp 
för att engagera elever är något som alla deltagare tycker om.  60% svarade att 
de hade använt denna typ av interaktion medan 40% svarade att de tycker om 
interaktionen. Ingen av deltagarna svarade att de inte hade använt denna typ 
av interaktion.  
 
Möjligheten att lägga in diskussionsförslag i video fick inte lika hög respons. 
30% av deltagarna hade använt sig av denna interaktion medan 20% föredrar 
interaktionen med frågor. 30% av deltagarna tycker att interaktionen med 
diskussionsförslag passar för äldre elever och 20% svarade att interaktionen 
verkar bra. Om diskussionsförslag skriver deltagarna att: 
 

“Även detta jättebra! Hade använt mig av detta mycket, hade nog endast skrivit 
en fråga för att skapa diskussion och ingen beskrivning dock. Det får inte bli 
för mycket text.” 

 
“Jag hade gärna gjort det med diskussionsvänliga ämnen, t ex etik och tittat 
tillsammans i grupp för att kunna diskutera när frågan kommer.” 
 

I den sista frågan skulle deltagarna ge förslag på önskad interaktion, 20% kan 
tänka sig alternativa slut och 20% som önskar notiser och kommentarer. 10% 
önskar ingen interaktion, utan önskar övningar i pappersform för de som inte 
har datorer eller mobila enheter att använda.  
 
Frågor om gränssnitt 
Frågorna om Kizoas gränssnitt (se Bilaga E) har fått blandad respons. 
Deltagarna förklarade i denna del av enkäten vad olika markerade delar i 
Kizoas gränssnitt innebär. Den markerade delen i första frågan visar valbart 
material att använda för att skapa en video, till exempel bilder eller filmklipp. 
70% av deltagarna förklarar detta på ett korrekt sätt medan 30% av deltagarna 
har missförstått vad den markerade delen innebär.  
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I Kizoas gränssnitt finns det olika val i en meny som användaren kan välja 
mellan, dessa är: video, övergångar, effekter, GIF-filer, musik och 
inställningar. Deltagarna fick skriva vad de tyckte om dessa val och 30% är 
nöjda med valen, medan 10% inte hade använt sig av GIF-filer. 20% har ingen 
åsikt om detta och 10% tycker att en zoomfunktion och ken burns fattas. 20% 
tycker att GIF och övergångar är för mycket. En annan markerad del i 
gränssnittet som deltagarna förklarar (se Figur 16) är Kizoas tidslinje där valda 
klipp och placerad text visas.  
 

 
Figur 16. Deltagarna förklarar en markerad del som i detta fall är Kizoas tidslinje. 

 
Majoriteten av deltagarna kan förklara vad den markerade delen innebär 
medan 10% av deltagarna missuppfattat detta. 

6.1.3 Enkät för lågstadielärare 
Resultatet på enkäten presenteras enligt enkätens olika teman.  
 
Frågor om källkritik 
Som illustreras i Figur 17 är det hälften av lågstadielärarna som anser att elever 
i grundskolan inte har tillräckligt källkritiska kunskaper. En tredjedel tycker 
att det har blivit bättre men att det fortfarande behöver förbättras ytterligare, 
och 16,6% tycker att elever har tillräckligt med källkritisk kunskap.  
 

 
Figur 17. Fråga: Tycker du att elever i grundskolan idag har tillräckligt källkritiska 

kunskaper? 
 
Majoriteten av deltagarna anser att en bra årskurs att påbörja undervisning i 
källkritik är redan i förskolan. Medan 16,6% anser att årskurs ett till tre är 
passande årskurser (se Figur 18).  
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Figur 18. Årskurs att börja med källkritik. 

 
Att hitta material för undervisning i källkritik tycker över hälften är det 
svåraste med undervisning i källkritik vilket presenteras i Figur 19. Det kan 
till exempel vara att hitta material som passar yngre åldrar och material som 
är roligt för eleverna. 

 
Figur 19. Fråga om källkritik och svårigheter. 

 
Övriga informanter tycker att det svåraste med undervisning i källkritik är att 
det finns en ovana i ämnet och att det är svårt att ge exempel och prata utifrån 
ett elevnära perspektiv.  
 
Frågor om interaktion 
Resultatet på delen om interaktion i enkäten visar blandade resultat. 83,3% av 
lågstadielärarna hade gärna använt sig av interaktionen frågor i video för att 
engagera eleverna (se Figur 20). Resterande deltagare hade inte valt att 
använda denna interaktivitet och har inte heller angett förklaring till varför. 
Två av deltagarna skriver följande om interaktionen med frågor i video: 
 

“Absolut, då får man pausa och diskutera när frågan kommer.” 
 

“Bra, hade använt för att få eleverna att hänga med i filmen och diskutera det 
som hänt.” 

 
Figur 20. Svaren på frågan om att lägga in frågor i video. 
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I Figur 21 visas resultatet på vad lärarna anser om interaktionen diskussion i 
video.  

 
Figur 21. Fråga om diskussion i video. 

 
En tredjedel av deltagarna hade gärna använt sig av denna interaktion medan 
hälften av deltagarna anser att interaktionen passar elever i högre årskurser. En 
deltagare förklarar närmare: 
 

“Hade använt i äldre årskurser för lite mer avancerade saker. Mycket text blir 
ofta jobbigt och komplicerat i lägre årskurser.” 

 
Även för interaktionen diskussion var det 16,6% som hade valt att inte använda 
denna interaktivitet och inte heller angett förklaring till varför.  
 
På en öppen fråga om förslag på funktioner och interaktion som prototypen 
kan innehålla (se Figur 22) svarade 50% att de inte kom på något medan 25% 
önskar kommentarer och att tjänsten ska vara delbar till Google Classroom. 

 
Figur 22. Fråga om förslag på interaktion/funktion. 

 
Deltagarna fick välja interaktioner av de som tidigare jämförts i delkapitel 6.1 
(till exempel fullskärm och framåtspolning) som föredras när en video spelas 
(se Figur 23). Resultaten visar att möjlighet till att välja fullskärm är det som 
är främst relevant för deltagarna då alla ansåg detta viktigt. 60% anser att 
kunna ändra kvalitet och att se eller lägga in notiser är viktigt. Att kunna se en 
undertext är även något som majoriteten föredrar medan endast 20% anser det 
viktigt att kunna ändra hastighet.  
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Figur 23. Interaktioner som föredras. 

 
Deltagarna fick skriva öppet vad de anser om valen: Video, GIF-filer, 
övergångar, musik & inställningar som är olika typer av redigering som 
Kizoas gränssnitt erbjuder. Hälften av informanterna svarade att dessa val är 
bra, andra hälften svarade att de inte hade använt sig av GIF-filer eller 
övergångar:  
 

“Bra val, man förstår vad allt innebär. GIF och övergångar hade inte jag använt 
mycket. Vill hålla det enkelt.” 

6.2 Observation med think aloud 
Observationerna med eleverna visade att det första de hade svårt med var att 
hitta i prototypen. Däremot när någon eller några uppgifter var utförda med 
hjälp av instruktionerna under hjälp-knappen hade inte dessa instruktioner 
behövts för senare uppgifter, utan eleverna förstod hur de skulle gå vidare.  
 
Under observationerna framkom det även att eleverna hade problem med att 
förstå vad dem kan göra på skapa-sidan. De flesta elever trodde att de kunde 
titta på filmer här och det var ingen som gissade helt rätt på vad det var för 
sida. Ytterligare ett problem som framkom var att eleverna hade svårt att 
lokalisera vart tidslinjen och filmbiblioteket fanns till en början, alla elever 
hittade dock till slut. Att hinna läsa instruktionerna som visas vid tryck på 
hjälp-knappen var också problematiskt, dessa instruktioner var inställda på att 
synas i tio sekunder och flera elever fick trycka på knappen mer än en gång 
för att hinna läsa texten. Några av orden i dessa instruktioner som till exempel 
typsnitt var även svåra att förstå. Följande citat illustrerar svårigheterna med 
att hinna läsa instruktionerna under hjälp-knappen:  
 

”Och så kommer du till den här sidan nu då, här kan du trycka på hjälp för att 
se vad som ska göras.” Observatören 
Eleven klickar. 
”Och vad står det där?” Observatören 
Eleven börjar läsa men hinner inte läsa innan rutan försvinner, eleven trycker 
igen. ”Dra ner klipp från filmbibliotek till ...” Eleven får trycka på hjälp igen.  
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Funktionen drag and drop som används på skapa-sidan för att dra ner klipp till 
tidslinjen fanns det vissa svårigheter med. När eleverna hade dragit ner det 
första klippet och skulle dra ner resten av klippen gick det dock problemfritt 
och rätt teknik fanns. Under drag and drop var det även många som försökte 
dra i texten för att dra ner ett videoklipp, vilket inte fungerade i denna 
versionen av prototypen. Eleverna var här tvungna att dra i videoklippets 
symbol som syns framför texten.  
 
När observatören instruerade eleverna att göra ett klipp svartvitt utan att nämna 
ordet effekt var det många elever som hade problem med att hitta rätt:  
 

”Så, nu har du dragit ner fyra klipp till tidslinjen. Och då kanske du vill göra 
något av klippen svartvitt, hur tror du att du gör då?” Observatören 
”Ehh.” Eleven ser förvirrad ut 
”Det är ju nånstans i en meny.” Observatören  
”Musik, text?” Eleven är fortfarande tveksam 
”Nej inte riktigt, man kan säga att det är en slags effekt du ska välja nu.” 
Observatören  
”Övergångar? Video? Effekter?” Eleven läser upp ordet effekter men förstår 
inte att det är där hen ska trycka. 

 
Även feedbacken som visas vid till exempel vald övergång var det en majoritet 
som missuppfattade, denna feedback visades i form av en check-symbol. 
Några av eleverna hade även problem med att hitta till spara-knappen när 
observatören bad dem att spara klippet.  
  
Något som framkom som positivt under observationerna är att eleverna snabbt 
lärde sig gränssnittets uppbyggnad och enkelt hittade i prototypen. Typsnittet 
och textstorleken som används i prototypen fanns det inga svårigheter med och 
eleverna tyckte om tanken med en personlig sida. Eleverna ansåg också att det 
var roligt att kolla på videon med en falsk nyhet och alla elever tittade klart på 
hela filmen vilket de inte behövde göra enligt de instruktioner de fått. Eleverna 
förstod snabbt funktionaliteten på de olika sidorna och att i princip alla sidor 
med val av effekter, övergångar och så vidare bygger på samma funktionalitet. 
De hade inte behövt hjälp-knappen på dessa sidor i slutet av observationerna. 
Eleverna visade också ett tydligt intresse för prototypen och hade gärna velat 
skapa egna falska nyheter. 

6.3 Intervjuer med elever 
De två frågorna som syftade till att kontrollera elevernas källkritiska 
kunskaper som berörde falska nyheter besvarades korrekt av samtliga elever. 
På frågan som berörde en sann nyhet om hunden Laika var det dock blandade 
svar. Tre av de fem grupper trodde att detta var falskt, medan en av de två som 
intervjuades enskilt trodde att nyheten var falsk. Majoriteten av eleverna hade 
alltså fel på den sista frågan.  
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Eleverna i grupp höll ofta med varandra under intervjuerna. Majoriteten tyckte 
att det var svårt att hitta i början på första sidan de kom till, men sa även att de 
tyckte det var lätt att hitta nu när de testat prototypen lite. Vilket citaten nedan 
illustrerar: 
 

“Det var lite svårt att hitta i början.“ Elever i grupp 1. 
 
“Hade ni klarat detta utan att jag suttit jämte?” Observatören.  
“Alltså inte första gången. Men man hade kunnat klara det nu efter detta.” Elever 
i grupp 2.  
 
“Nu är det redan enkelt.” Elever i grupp 5.  
 

Drag and drop var svårt för vissa elever att använda första gången. När de gjort 
det en gång gick det dock bra. Eleverna tyckte det var roligt att välja effekter, 
att se klasskompisar och att titta på videon som fanns inlagd i prototypen. Flera 
sa även att allting var roligt och att inget specifikt var roligare än något annat. 
Elever i grupp 5 uttryckte det som: 
 

“Tycker filmen var rolig. Och de olika färgerna man kunde välja mellan. Och att 
man kan se klasskompisarna!“ Elever i grupp 5.  

 
En elev sa även att det var svårt att förstå vissa ord och att hen inte hann läsa 
instruktionerna som visas vid tryck på hjälp-knappen:  
 

”Ibland hann jag inte läsa allt. Och vissa ord var konstiga.” Elev 2, årskurs 3.  
 

Förslag på ändringar som eleverna hade var att lägga in en rosa effekt, en effekt 
med en flygande elefant, videoklipp med hästar och att kunna se övriga klasser 
utöver sin egen klass. 

6.4 Intervjuer med lågstadielärare 
Två lågstadielärare har intervjuats och dessa betecknas i detta delkapitel som 
Lärare A och Lärare B. 
 
Lärarna tror att den nya läroplanen har haft stor betydelse för undervisning i 
källkritik. Det framkom också att eftersom eleverna idag använder sig av 
internet och sociala medier på fritiden är det viktigt för dem att kunna vara 
någorlunda källkritiska och inte tro på allt de ser och läser. Lärare A övar på 
källkritik med sina elever genom att kolla på filmer i Mediekatalogen SLI1 och 

                                                
1  Mediekatalogen är enligt AV-Media (2019) en webbsida där användarna bland annat kan strömma 
media både i skolan och hemifrån, använda länslicenser och beställa material. 
https://avmedia.kronoberg.se/info-om-sli-konto-och-utlaning/ 
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läser upp falska nyheter för att skapa diskussion. Webbsidan Digitala 
lektioner2 är något som Lärare B använder vid undervisning i källkritik. Även 
Lärare B läser upp falska artiklar och nyheter ibland:   
 

“Väldigt enkla övningar, vi kollar även på filmer från mediekatalogen SLI. 
Ibland läser jag upp nyheter som är falska för att starta en diskussion och 
förklara. Det är svårt med övningar, det finns inte så mycket.” Lärare A 
 
“Ofta är det filmer eller artiklar som vi kollar på och går igenom. Digitala 
lektioner har lektioner som vi följer. “ Lärare B. 
 

Båda lärarna menar också att de flesta lågstadielärare idag, inklusive de själva, 
är ovana med att undervisa i källkritik då det är nytt i läroplanen. De menar 
också att den källkritiska undervisningen har fått mycket mer fokus sedan 
denna nya läroplan kom och att det redan har blivit bättre. Lärare A och B 
tycker också att det svåraste med undervisning i källkritik är att hitta material 
att arbeta med och att det inte finns mycket material för lägre åldrar idag. De 
tycker att den framtagna prototypen är en rolig form av material för eleverna 
att arbeta med och att det är en bra början att komma igång med det källkritiska 
tänket. De förklarar även att eleverna hade lärt sig saker undermedvetet. Lärare 
A menar att eleverna inte tänker på att de arbetar med en källkritisk övning när 
de skapar en video, utan då ligger fokus på att skapa videon och att det är 
roligt:  
 

“Jag tror dem lär sig saker undermedvetet. Dem tänker nog inte på att de arbetar 
med en källkritisk övning när de skapar en video utan då ligger fokus på att skapa 
videon och att det är roligt. Men de kommer lära sig att det är enkelt att förfalska 
och klippa saker hur som helst. Detta kommer underlätta för dem i framtiden.” 
Lärare A. 

 
Lärare B säger också att eleverna lär sig hur enkelt det är att klippa ihop och 
skapa falska nyheter:  
 

“De vet inte om att de övar källkritik men de lär sig att om de kan skapa falska 
nyheter, så är det många andra som också kan det.” Lärare B. 
 

Interaktioner som lärarna föredrar när en video, på till exempel youtube, spelas 
är fullskärm och undertext. Interaktionerna notis och flervalsfråga som finns i 
prototypen tycker lärarna är bra. Lärare A tror dock att eleverna inte hade 
nyttjat dessa interaktioner på rätt sätt, att de hade skrivit oseriösa frågor och 
liknande.  Lärare B menar att eleverna inte får ut så mycket av att kunna lägga 

                                                
2  Digitala lektioner (2019) är en satsning med syfte att vara en öppen, digital resurs för lärande. Ett mål 
är att möta de krav som kom med den nya läroplanen angående digital kompetens och programmering. 
https://digitalalektioner.iis.se/om-digitala-lektioner/   
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in dessa interaktioner själva, utan tror snarare att lärarna kan ha användning av 
detta när en film spelas upp i klassrummet: 
 

”Det är bra interaktioner, vet inte om eleverna får ut så mycket av att kunna 
lägga in detta själva. Utan jag tror snarare att lärarna kan ha användning av 
detta när en film spelas upp i klassrummet. Att jag som lärare har förberett och 
lagt in frågor och notiser.” Lärare B. 

 
Att eleverna behöver barnsligt beskrivna instruktioner och inte för mycket 
valmöjligheter är något som båda lärarna utrycker. Eleverna behöver även stor, 
lättläst och tydlig text. Lärarna antyder också att just denna tjänst passar 
lågstadiet men antagligen inte högre årskurser.  
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7 Analys och diskussion 
I detta kapitel presenteras analys och diskussion av resultatet. Detta kapitel är 
uppdelat i olika kategorier där först källkritiska kunskaper och passande 
årskurs analyseras och diskuteras följt av utmaningar, interaktion och 
gränssnitt samt elevernas behov och sist presenteras metoddiskussionen. 

7.1 Källkritiska kunskaper och passande årskurs att påbörja 
undervisning i källkritik  

Som det framkommer i resultatet av pilotenkäten som besvarats av tidigare 
verksamma lärare och lärarstudenter är nivån på elevernas källkritiska 
kunskaper inte tillräcklig. Det här går i linje med elevernas svar på vilka bilder 
och artiklar som är sanna eller falska, alla svarade rätt på vad som var falskt. 
Medan majoriteten faktiskt trodde att den sanna nyheten också var falsk. Detta 
stöds även av Literacy trust (2018) som efter utförd undersökning kommit 
fram till att endast två procent av de deltagande barnen har de källkritiska 
färdigheter som behövs för att se om en nyhetsartikel är sann eller falsk. Även 
Rogers (2011) menar att elever i lägre åldrar har svårt att se vad som är sant 
eller falskt och att de måste lära sig verifiera källor, lärarna måste även vara 
vaksamma på vad eleverna faktiskt lär sig online. Detta är också till viss del i 
linje med resultatet på enkätundersökningen som besvarats av lågstadielärare 
där hälften tycker att de källkritiska kunskaperna inte är tillräckliga. Resultatet 
tyder på att det har blivit bättre sedan IT-pedagogerna var verksamma lärare. 
Anledningen till denna förändring kan enligt lågstadielärarna som intervjuats 
bero på den nya läroplanen där det finns mer fokus på källkritik och att medie 
och informationskunnighet är en högre prioritet idag än för några år sedan.  
 
Även sociala medier och användning av digital teknik på fritiden påverkar 
vikten av ett källkritiskt förhållningssätt för att eleverna inte ska tro på allt de 
ser och läser. Detta stöds även av Rogers (2011) som hävdar att det är enklare 
för yngre åldersgrupper att påverkas av bland annat åsikter och 
konspirationsteorier som finns på internet. Det är inte heller många som utför 
en källkritisk kontroll på de webbsidor som besöks. Detta framkommer också 
i den empiriska studien men är även något som lyfts av Internetstiftelsen i 
Sverige (2018b) som menar att hälften av dagens tioåringar använder olika 
typer av sociala medier. Carlsson och Sundin (2018) skriver även om detta och 
menar att undervisning i källkritik har betydelse för både skolgång och hur 
eleverna interagerar med information på fritiden då digitala verktyg med 
internet oftast används även utanför skolan.  
 
Resultat av intervjuerna och enkäterna antyder att lågstadiet och förskolan är 
lämpliga årskurser att börja med undervisning i källkritik. De informanter som 
har utvecklat sina svar har sagt eller skrivit att det är bra att börja så tidigt som 
möjligt så att eleverna har en grund att stå på. Även Skolverket (2019a) menar 
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att påbörja undervisning i källkritik i årskurs fem som de flesta skolor gör idag 
är för sent. Oppenheimer (2017) menar också att undervisning för att lära 
elever se falska fakta behöver påbörjas tidigare och att yngre barn är mer 
mottagliga för falska fakta. Det här kan överensstämma med studien som 
Rosenlund (2015) utfört, där elever trodde att vissa källor om historia inte var 
trovärdiga på grund av att källan var över etthundra år gammal. Detta kan 
möjligtvis bero på att eleverna inte påbörjat undervisning i källkritik 
tillräckligt tidigt och att de därför inte har en bra grund att stå på. 

7.2 Utmaningar med undervisning i källkritik 
En utmaning med undervisning i källkritik som framkommit av den empiriska 
studien samt förstudien är att det kan vara svårt att hitta material. Det finns 
webbsidor som består av övningar som är avancerade och inriktar sig mot 
årskurs sju till nio där ett exempel är Skolverkets webbsida (2018a). Dagens 
källkritiska övningar består ofta av olika punkter att ha i åtanke när till exempel 
en nyhet läses. I intervjuer med lågstadielärarna framkommer det att det 
svåraste med undervisning i källkritik är att hitta material anpassat för lägre 
åldrar. Lågstadielärarna menade också att prototypen i denna studie är en bra 
och rolig början med att få in det källkritiska tänket hos eleverna. Prototypen 
har under observationerna varit till stor del enkel för eleverna att använda, 
funktionerna och interaktionerna ligger inte på en avancerad nivå utan har 
begränsats för att passa målgruppen. Då det är en svårighet att hitta material 
anpassat för lägre åldrar finns möjligheten att studiens tjänst, eller liknande 
tjänst, kan underlätta undervisning i källkritik för lägre åldrar. Alla elever som 
intervjuats har indikerat att de gärna använt denna tjänst i skolan under 
lektionstid och även lågstadielärarna har antytt att denna tjänst passar 
målgruppen. Detta kan bero på att prototypen erbjuder ett enkelt gränssnitt 
med ett begränsat urval av valmöjligheter så att fokus hamnar på att skapa 
video.  
 
Vad som även framkommer i empirin är att eleverna endast läser ytlig 
information. I en studie av Eckerdal och Sundin (2014) nämns det att elever 
idag har mycket ytlig kunskap om ämnen utan att få någon djupare förståelse 
då ämnet ofta omvandlas till en sökfråga på internet.  
 
Att det är svårt att ge exempel och prata utifrån ett elevnära perspektiv är 
ytterligare en punkt som framkommit av den empiriska studien men inte av 
tidigare studier. Resultatet kan relateras till Eckerdal och Sundin (2014) som 
menar att dagens inlärning skiljer sig markant från förr och att sökmotorer som 
Google idag är en del av det digitala lärandet. Wineburg och McGrew (2016) 
uppmärksammar att allt som finns på till exempel Google inte är sant och att 
det är vanligt att tro att det mest tillförlitliga resultatet visas högst bland alla 
sökmotorns resultat. Detta kan även kopplas till elevernas användning av 
sociala medier, som tidigare nämnts är det hälften av dagens tioåringar som 
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använder olika sociala medier (Internetstiftelsen i Sverige, 2018b). Att 
utvecklingen av sociala medier går fort innebär enligt Skolvärlden (2017) nya 
krav på lärarna och lärarna anser även att källkritiken i sociala medier är svår 
att arbeta med. Fyra av tio lärare anser även att en kompetensutveckling 
behövs i ämnet för att förenkla undervisningen i källkritik (Skolvärlden, 2017).  
Nygren (2018) menar också att digitaliseringen av samhället bidrar till större 
krav på skolor då skolan och lärarutbildningen ska leda samhället i den tid där 
eleverna får information i digitala former. En lågstadielärare anser att eleverna 
idag tror på allt de ser och läser på internet vilket kan stämma överens med en 
artikel av Statens Medieråd (2018) som nämner att en stor utmaning i dagens 
olika media inte är att hitta information, utan att hitta information som är 
tillförlitlig och korrekt. På internet kan vad som helst publiceras och det kan 
vara svårt att veta vad som är sant och inte. Herbert (2017) nämner att det idag 
är svårt att hålla bland annat verksamheter borta från falska nyheter i 
videoform då detta är något som växer i dagens samhälle. Detta 
överensstämmer även med att hälften av barnen i en undersökning av Literacy 
trust (2018) är oroliga att inte kunna se om en nyhet är sann eller falsk och hela 
sextio procent litar inte på några nyheter alls på grund av falska nyheter. 
Genom användning av studiens tjänst får eleverna själva skapa filmer med 
innehåll som kan vara sant eller falskt. Det är också möjligt för lärarna att utgå 
från ett elevnära perspektiv då innehållet kan anpassas efter elevernas intresse. 
Användning av studiens tjänst kan även innebära att eleverna får ytterligare 
kunskaper i att arbeta med digitala verktyg och tjänster vilket är något som 
Thorensson (2018) nämner kommer att vara en viktig del i skolgång och 
yrkesliv. Flera studier visar enligt Eriksson (2016) positiva effekter på 
undervisning med digitala verktyg, vanligt är ökad motivation, ökat intresse 
och även ökat engagemang. Användning av digitala verktyg har även bidragit 
till en bättre kommunikation mellan elever och lärare (Eriksson, 2016; 
Aparicio, Bacao och Oliveira, 2016). 
 
Ett annat resultat från den empiriska studien som inte presenteras i tidigare 
studier är att källkritik är ett brett ämne och att det därför kan vara svårt att 
planera lektioner. Att det finns en ovana och osäkerhet för lågstadielärare inom 
undervisning i källkritik är också något som kommit fram. I en utförd studie 
av Calandra et al. (2009) visade resultaten att videoredigering i undervisning 
är ett viktigt steg för att underlätta för ovana lärare. I grundskolan är det endast 
24% som arbetar kontinuerligt med källkritik och det är 28% av lärarna i 
grundskolan som har goda kunskaper i källkritik (Sveriges kommuner och 
landsting, 2018). Calandra, Gurvitch och Lund (2008) tror även att lärare kan 
ha nytta av videoredigering när arbete med ett nytt ämne sker. Då det i den 
empiriska studien framkommit att en ovana i ämnet källkritik finns, hade 
möjligtvis videoredigering kunnat underlätta undervisning i källkritik.  
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Intervjuer med lågstadielärare visar också att de idag arbetar med undervisning 
i källkritik, de arbetar dock inte kontinuerligt. Mediekatalogen SLI och 
Digitala lektioner är två olika webbsidor som lågstadielärarna som intervjuats 
använder i sin undervisning i källkritik. Detta är två webbsidor som erbjuder 
undervisning i videoformat, utbudet för lägre årskurser är inte lika stort som 
för högre årskurser vilket innebär att materialet på dessa webbsidor kan ta slut 
efter ett antal lektioner i källkritik. Genom den prototyp som framtagits i denna 
studie är det möjligt för elever att utveckla och ta fram material som kan ligga 
till grund för undervisning i källkritik. Eleverna kan skapa falska och sanna 
nyheter som de delar med sig av till sina klasskamrater och de kan även 
kommentera varandras filmer. Det är även möjligt att vid vidareutveckling av 
prototypen skapa ett lärarperspektiv där lärarna kan lägga in interaktioner i 
elevernas uppladdade filmer för att sedan använda detta som lektionsmaterial. 
Kim et al. (2015) skriver att det är vanligt att digitala föreläsningar inte 
innehåller någon interaktion, vilket varken Mediekatalogen SLI eller Digitala 
lektioner gör. Eleverna får då en passiv inlärningsupplevelse (Kolås, 2015). 
Resultatet på den empiriska studien visar att lärarna vill engagera eleverna och 
då är interaktion i video att föredra. Två informanter som deltagit i enkäten för 
lågstadielärare förklarar hur de hade använt interaktionen flervalsfråga i video: 
 

“Absolut, då får man pausa och diskutera när frågan kommer.” 
 

“Bra, hade använt för att få eleverna att hänga med i filmen och diskutera det 
som hänt.” 

 
Att interaktiv video involverar eleven och kräver interaktioner är något som 
Kolås (2015) och Alzahrani och Ghinea (2012) skriver om i utförda studier. I 
prototypen som skapats i denna studie finns möjligheten att interagera på olika 
sätt för att engagera eleverna. Eleverna kan exempelvis lägga in en 
flervalsfråga eller notis i videon de skapat och under tiden en video spelas upp 
finns flera olika valmöjligheter av interaktion. Eleverna får även interagera 
med varandra genom en kommentarsfunktion vilket även kan leda till en 
diskussion i klassrummet som läraren håller i.  

7.3 Videoredigering, interaktion i video och gränssnitt 
Att arbeta med videoredigering i undervisning är enligt Trent och Gurvitch 
(2014) värdefullt för att bland annat underlätta reflekterande övningar. Som en 
del av samhällets digitalisering anser Miller och Bruce (2017) att det är viktigt 
och spännande att arbeta med olika former av komponering av video i skolan. 
Hyperdictionary (2013) menar att videoredigering innebär kombinering av 
valda delar av videofilmer för att skapa en ny version. Det är även vanligt att 
lägga till olika typer av effekter under videoredigering (Hyperdictionary, 
2013). I prototypen är det möjligt att kombinera och manipulera olika 
videoklipp med effekter, övergångar och så vidare, för att sedan skapa en egen 
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nyhet. Under observationerna uppstod inga större svårigheter med att använda 
funktionen drag and drop för att dra ner klipp från filmbiblioteket till tidslinjen 
för att på så sätt skapa en video. Även på sidorna där eleverna kan lägga in 
effekter, text och liknande för att manipulera filmen lite extra förekom inga 
större svårigheter. Eleverna kom snabbt på hur funktionaliteten fungerar, detta 
skulle kunna bero på att det via mobilen idag erbjuds mycket alternativ för 
videoredigering menar King (2018), vilket även kan innebära att eleverna har 
kunskaper inom videoredigering sen tidigare. Roberts (2017) menar att det 
vanligaste sättet att redigera video på är genom placering av klipp till en 
tidslinje för att sedan lägga till effekter, övergångar och ljudspår. Det är denna 
typ av videoredigering som studiens prototyp erbjuder.  I en studie av Young 
et al. (2018) framkom det även att video i både humoristisk och icke-
humoristisk form är ett effektivt sätt att minska missuppfattningar av publiken.  
 
Utöver videoredigering i studiens tjänst finns möjlighet för diskussion i 
klassrummet angående hur man går till väga för att skapa en falsk eller sann 
nyhet och vad som skiljer dessa från varandra. I kommentarsfältet skulle även 
källkritiska diskussioner kunna föras mellan eleverna. Falska nyheter i 
videoform är något som växer enligt Herbert (2017) och yngre åldersgrupper 
påverkas enklare av information på internet (Rogers, 2011). Samtidigt ökar 
videotittande på nätet i yngre åldrar (Internetstiftelsen i Sverige, 2018a) vilket 
innebär att studiens målgrupp sannolikt exponeras för falska nyheter. När detta 
sker är det fördelaktigt att ha en förmåga att kunna se skillnad på en falsk och 
en sann nyhet. 
 
Under observationerna fanns svårigheter att förstå sidan där videoklipp skapas, 
vilket kan stämma överens med det lågstadielärarna nämnt om att elever i 
lågstadiet behöver tydliga instruktioner. För att uppfylla behovet av tydliga 
instruktioner har prototypen itererats. I den itererade versionen finns tydligare 
instruktioner på varje sida och texten som visar instruktionerna vid tryck på 
”hjälp” visas i fem sekunder extra så att eleverna ska hinna läsa. Prototypen 
behöver återigen testas för att kontrollera om tydligheten uppfyller behovet 
eleverna på lågstadiet har. I prototypen innehåller de flesta sidor samma 
funktionalitet för att förenkla för eleverna. Under observationerna är detta 
något som visat sig positivt då eleverna enkelt förstod hur de skulle gå till väga 
på de olika sidorna vilket citaten nedan illustrerar: 
 

“Hade ni klarat detta utan att jag suttit jämte?” Observatören.  
“Alltså inte första gången. Men man hade kunnat klara det nu efter detta.” 
Elever i grupp 2.  
 
“Nu är det redan enkelt.” Elever i grupp 5.  

 
I den empiriska studien framkom det att konceptet med att lägga in frågor i 
videoklipp för att engagera eleverna hade använts av majoriteten av 
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deltagarna. Detta är något som stöds av Kolås (2015) som skriver att en 
traditionell video ofta lämnar eleven som en passiv tittare, medan en interaktiv 
video kommer att involvera eleven och kräva interaktioner. Prototypen 
framtaget i denna studie innehåller olika typer av interaktioner och under 
observationerna framkom det att eleverna var involverade och engagerade. Ett 
exempel på detta är att de gillade att kolla på videon om en falsk nyhet:  
 

“Tycker filmen var rolig. Och de olika färgerna man kunde välja mellan. Och 
att man kan se klasskompisarna!“ Elever i grupp 5.  

 
En interaktion som ansågs vara passande för äldre årskurser men inte lågstadiet 
är diskussionsförslag i video. För lägre åldrar föredrogs interaktionen med 
frågor istället då diskussionsförslag ansågs vara för avancerat för lågstadiet. 
Eftersom eleverna under observationerna hade svårigheter med att hinna läsa 
instruktionerna som visas vid tryck på ”hjälp” och att vissa ord ansågs svåra, 
går det att se problematiken med diskussionsförslag i video. Att eleverna ska 
hinna läsa och samtidigt förstå texten med instruktioner är något som den 
itererade prototypen visar hänsyn till. Den itererade prototypen innehåller 
tydligare instruktioner samt att instruktionerna under hjälp-knappen visas i en 
längre tid.  
 
Att eleverna snabbt lärde sig hur prototypen fungerar är något som kan kopplas 
till samhällets digitalisering och att det idag blir vanligare att använda digitala 
verktyg i undervisning. Eriksson (2016) nämner att IT-kompetens bland både 
lärare och elever har ökat och det har även antalet datorer och läsplattor gjort. 
Att använda digitala verktyg i undervisning har enligt Eriksson (2016) ökat 
elevernas motivation, intresse och även engagemang. 
 
Resultatet på jämförelsestudien visar att interaktionerna fullskärm, undertext 
och hastighetsändring erbjuds i alla tjänster som jämförts. Informanterna i 
enkäten för lågstadielärare föredrar interaktionerna fullskärm, undertexter och 
notiser. Medan lågstadielärarna som intervjuats föredrar interaktionerna 
fullskärm och undertext. Interaktioner som implementerats i prototypen är 
paus/play, volym, undertexter och fullskärm och är interaktioner som 
vanligtvis används vid uppspelning av video (Li et al. 2015; Stephan Schwan 
& Roland Riempp 2004). Under observationerna var det endast en av eleverna 
som valde att kolla på videoklippet i fullskärm, vilket tyder på att dessa typer 
av interaktioner inte är lika intressanta för eleverna i denna studie.  
 
Lågstadielärarna som intervjuats tyckte att interaktionerna notis och 
flervalsfråga var bra interaktioner och de trodde att eleverna blir engagerade 
under lektionen genom att svara på frågor och kunna läsa extra information 
om det som sägs vid en viss tidpunkt i videon. Detta går i linje med en tidigare 
studie av Kim et al. (2015) som skriver om RIMES där interaktiva övningar i 
form av flervalsfrågor etcetera finns i filmer där deltagarna fann dessa 



 

45(57) 
 

övningar användbara för att bland annat engagera eleverna. Interaktioner i 
digitala tjänster, så som video, kan även enligt Kim et al. (2015) främja en 
djupare förståelse. Interaktionerna flervalsfråga och notis finns med i 
prototypen, lågstadielärarna menade även under intervjuerna att dessa 
interaktioner möjligtvis borde vara tillgängliga endast för lärarna då eleverna 
enkelt kan använda detta på ett oseriöst sätt. På så vis hade lärarna kunnat 
använda elevernas uppladdade filmer och lägga in interaktioner för att skapa 
en diskussion i klassrummet och bland annat belysa hur enkelt det är att skapa 
en falsk nyhet som ser ut som en sann nyhet.  
 
En minoritet av deltagarna i pilotenkäten missförstod delar av Kizoas 
gränssnitt, vilket kan bero på att bilderna i enkäten inte var tillräckligt stora 
och att det var svårt att tyda eller kanske att de andra deltagarna använt 
liknande verktyg innan. Då prototypen använder ett liknande gränssnitt som 
Kizoa har det varit intressant att se om eleverna förstår gränssnittets 
uppbyggnad. Under observationerna har några svårigheter påträffats, men 
eleverna har snabbt förstått gränssnittets uppbyggnad och att alla sidor är 
mycket lika varandra.  

7.4 Elevernas behov  
Under observationerna framkom det att eleverna sedan tidigare är vana vid 
digitala verktyg och olika sorters applikationer och program då de snabbt kom 
in hur allt fungerade. Anledningen till denna vana kan vara det som 
framkommer i en studie av Eriksson (2016) som skriver att användningen av 
digitala verktyg i skolan ökar. Detta går även hand i hand med det King (2018) 
skriver om videoredigering i mobila enheter och att det finns många alternativ 
och applikationer för redigering av video i just mobila enheter. I och med att 
barn vid sju års ålder ofta äger en mobiltelefon idag enligt Internetstiftelsen i 
Sverige (2018b) innebär detta att videoredigering är lättillgängligt för dessa 
åldrar. 
 
Alla elever tyckte under observationen att det var roligt att kolla på videon om 
en falsk nyhet och ingen av eleverna valde att pausa videon eller stänga ner 
sidan. Att eleverna tycker detta är roligt är en stor fördel då studiens tjänst går 
ut på att skapa just falska nyheter och att på så sätt komma in i det källkritiska 
tänket. Detta kan stämma överens med en studie av Trent och Gurvitch (2014) 
där de menar att videoredigering i undervisning underlättar fokusering på en 
viss del istället för att reflektera över alla delar av undervisningen på en gång.  
 
Under den empiriska datainsamlingen framkommer det att eleverna skulle 
kunna lära sig tänka källkritiskt undermedvetet genom användning av studiens 
prototyp eller en liknande tjänst. Lågstadielärarna som intervjuats ansåg även 
att den framtagna prototypen är ett bra och roligt sätt att komma igång med det 
källkritiska tänket: 
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“Jag tror dem lär sig saker undermedvetet. Dem tänker nog inte på att de arbetar 
med en källkritisk övning när de skapar en video utan då ligger fokus på att skapa 
videon och att det är roligt. Men de kommer lära sig att det är enkelt att förfalska 
och klippa saker hur som helst. Detta kommer underlätta för dem i framtiden.” 
Lärare A, 2019. 

 
Eckerdal och Sundin (2014) skriver att elever idag har höga krav på sig att 
arbeta undersökande och att det är viktigt att kunna värdera sökresultaten som 
till exempel Google visar. Wineburg och McGrew (2016) uppmärksammar 
även att allt som finns på sökmotorer så som Google inte är sant, det är vanligt 
att tro att det mest tillförlitliga resultatet visas högst upp bland alla resultat. Att 
påbörja det källkritiska tänkandet i en tidig ålder är något som Oppenheimer 
(2017) förespråkar, studiens tjänst skulle möjligtvis kunna vara en bra början 
för att komma igång med det källkritiska tänket i lägre åldrar. 
 
Under observationerna framkom också att eleverna på lågstadienivå behöver 
tydliga och enkla instruktioner, även god tid på sig att läsa instruktionerna. Det 
framkom även att vissa ord är svåra att förstå och att de behöver utstickande 
färger på knappar som till exempel ”spara” och ”hjälp”. Ready Digital (2018) 
skriver om färgpsykologi och att vissa färger fångar mer uppmärksamhet än 
andra. För att fånga mer uppmärksamhet har därför knapparna ”spara” och 
”hjälp” fått nya utstickande färger i studiens prototyp efter iterering. Något 
annat som framkom under observationerna var att eleverna inte förstod den 
feedback i form av en check-symbol som visades vid val av till exempel 
övergångar. Även detta är kopplat till att eleverna behöver tydliga 
instruktioner vilket har tagits hänsyn till vid iterering av studiens prototyp.  
 
Under den empiriska studien, men inte i tidigare studier, framkom det även att 
barnen inte bör ha för mycket valmöjligheter då de enkelt kan tappa fokus från 
den faktiska uppgiften som ska utföras. De kan till exempel fastna på vilken 
av alla effekter de ska välja. När eleverna under observationerna fick välja fritt 
bland till exempel övergångar fick dem för mycket valmöjligheter och tappade 
fokus från den faktiska uppgiften. Det som ligger till grund för detta kan vara 
det som Kunskapsguiden (2016) skriver om att barn i åldern sju till elva inte 
har en fullt utvecklad förmåga till uppmärksamhet och självkontroll. Detta är 
viktigt att ha i åtanke när utveckling av tjänster till denna målgrupp skapas. I 
prototypen finns därför begränsat med valmöjligheter för eleverna och fokus 
ska ligga på att skapa en video med en falsk nyhet. I många andra 
videoredigeringsprogram som till exempel Kizoa, finns det fler typer av 
effekter så som GIF, flera hundra typsnitt och liknande vilket inte hade 
fungerat på denna studiens målgrupp. Ur ett lärarperspektiv har det 
framkommit att användning av GIF inte är nödvändigt då de vill hålla det 
enkelt när videon skapas i undervisningssyfte. 
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Sammanfattningsvis efter utförd analys och diskussion av resultatet 
framkommer det att det finns ett behov av stöd i undervisning i källkritik, 
bland annat i form av material för lägre åldrar. I och med att digitala verktyg i 
olika former i dagens samhälle är en del av undervisningen och även vardagen 
skulle ett videoredigeringsprogram med stöd för interaktivitet kunna vara 
fördelaktigt i undervisningen. Det krävs dock att en sådan tjänst är på rätt nivå 
och är anpassad för målgruppen. Eleverna behöver bland annat tydliga 
instruktioner och inte för mycket valmöjligheter. Lekfulla färger och ett enkelt 
gränssnitt med sidor som följer samma funktionalitet är även något som ansetts 
passande för studiens målgrupp då eleverna under observation snabbt förstod 
hur prototypen fungerade och tyckte om utseendet. 

7.5 Metoddiskussion 
I detta delkapitel diskuteras metoderna som använts för datainsamling i 
studien. Dessa metoder är enkäter, observation med think aloud, intervjuer och 
prototyp.  
 
Enkäter 
Pilotenkäten fick fler svar än enkäten för lågstadielärare. Anledningen till detta 
kan vara att en relation finns med personerna som besvarat pilotenkäten medan 
det inte finns någon relation till personerna som mottagit den andra enkäten. 
De önskade deltagarna i enkäten för lågstadielärarna har därför möjligtvis inte 
känt någon skyldighet till att delta.  
 
Observation med think aloud 
Under observationerna med eleverna läste observatören upp instruktionerna 
högt istället för att ge eleverna ett papper med instruktioner på uppgifterna som 
skulle utföras. Detta gjordes för att spara tid och för att underlätta för eleverna. 
Observationerna gick smidigt och eleverna förstod instruktionerna som gavs. 
Något som eleverna glömde bort tidigt under observationen var att de skulle 
tänka högt, då ställdes frågor för att stimulera till att tänka högt. Att observera 
barn har både för och nackdelar, ärlighet är något som är en fördel medan en 
nackdel är svårigheten med att ta egna initiativ. Eleverna ville till exempel ofta 
fråga om lov innan en knapptryckning, de var rädda för att göra fel och vågade 
därför inte chansa.  
 
Intervjuer 
Deltagarna i intervjuerna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval med hjälp av 
kontakter, innan detta har dock flera försök till slumpmässigt urval 
genomförts. Under intervjuerna med eleverna fanns svårigheter med att 
utveckla svaren trots följdfrågor och de som intervjuades i grupp höll ofta med 
varandra. Elevernas fokus förlorades lätt och de pratade om annat som de 
tyckte var roligare. De elever som intervjuades enskilt hade i viss omfattning 
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enklare att utveckla sina svar och behålla fokus. Fördelar när studiens 
målgrupp intervjuats är dock ärligheten och impulsiviteten som ofta 
framträder.  
 
Intervjuerna med Lärare A hade ett bra utfall och inga problem uppstod. Då 
frågorna var förbestämda gick det snabbt och beroende på svar så ställdes olika 
följdfrågor. Intervjun med Lärare B gjordes via mail då möjlighet att träffas 
inte fanns. Detta kan vara en nackdel om följdfrågor behövs ställas, då det kan 
ta tid innan svar på dessa frågor kommer. En annan nackdel kan vara att 
informantens kroppsspråk inte syns. 
 
Prototyp  
Skapandet av prototypen har varit i högsta grad problemfritt. Verktyget Axure 
RP som använts erbjuder mycket interaktion och designmöjligheter vilket har 
gjort det roligt att använda. Under skapandet av prototypens grunder och 
gränssnitt framkom inga problem, dock uppstod begränsningar vid skapande 
av videoredigeringssidorna. En lösning under studien har varit användning av 
placeholders och interaktivitet för att efterlikna funktionaliteten i ett 
videoredigeringsprogram. Vid användartester gick det smidigt att få fram 
prototypen i webbläsaren så att eleverna kunde testa den.  
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8 Slutsats 
I detta kapitel kommer svaren på studiens frågeställningar att presenteras.  
 
Vilka behov och utmaningar finns i undervisning i källkritik idag? 
 
Lärare önskar en förbättrad källkritisk förståelse hos elever i grundskolan och 
att undervisning i källkritik bör börja så tidigt som möjligt, då en stor del av 
eleverna idag tror på det mesta de ser och läser. Lågstadielärarna i studien är 
därför i behov av material anpassat för lägre åldrar som även ger ett elevnära 
perspektiv då det är brist på detta idag. Det är även utmanande för 
lågstadielärare att arbeta med källkritik i undervisningen då detta är nytt i 
läroplanen. Samt att det är ett brett ämne vilket gör det svårt att planera 
lektioner. Lärarna vill engagera och involvera eleverna i undervisningen och 
då är interaktion i video att föredra. 
 
Användningen av sociala medier och liknande idag bidrar till att eleverna ofta 
exponeras för exempelvis falska nyheter. Vilket bidrar till att eleverna är i 
behov av ett källkritiskt tänk. Eleverna behöver ett elevnära perspektiv och en 
tjänst som är rolig och bidrar till engagemang samtidigt som det finns en 
bakomliggande substans. Eleverna är även i behov av tydliga instruktioner och 
lättläst text samtidigt som tjänsten inte ska innehålla för mycket valmöjligheter 
då eleverna enkelt tappar fokus. Ett annat behov eleverna har är att kunna 
hantera och förstå olika former av digitala verktyg då detta kommer att vara 
en stor del av skolgång och yrkesliv.  
 
Hur skulle ett videoredigeringsprogram med stöd för interaktion kunna 
designas och fungera som undervisningshjälpmedel för källkritik på 
lågstadiet? 
 
Design och funktionalitet för ett videoredigeringsprogram med stöd för 
interaktion har undersökts och då målgruppen är elever i lågstadiet är lekfulla 
färger att föredra. Även utstickande färger på vissa knappar eller delar av 
gränssnittet bör finnas för att fånga uppmärksamhet. En funktion som är viktig 
är hjälp-knapparna med instruktioner på hur eleverna ska gå till väga för att 
till exempel lägga till text i ett klipp. Instruktioner bör även finnas på alla sidor 
så att eleverna förstår vad de kan göra, samt att feedback bör illustreras genom 
text och inte symboler. Dessa instruktioner bör bestå av en tydlig, lättläst text 
anpassad efter målgruppens behov. Om information i form av text visas i en 
popup-ruta bör denna ruta visas i över tio sekunder för att försäkras om att 
eleverna hinner läsa informationen. Att de flesta sidor följer samma 
funktionalitet är att föredra, då detta är något som leder till att eleverna 
snabbare lär sig hur tjänsten fungerar.  Funktionen drag and drop är också att 
föredra då de flesta elever inte haft svårigheter med detta. Att hitta 
klasskompisars uppladdade filmer anses som roligt och när en video spelas 
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upp bör interaktionerna paus/play, volym, undertexter och fullskärm kunna 
väljas. Dessa interaktioner används vanligtvis i video och har ansetts viktiga 
för informanterna. För att engagera eleverna ytterligare bör även interaktion i 
video vara en möjlighet då detta bland annat kan bidra till ökat engagemang. 
Interaktionerna notis och flervalsfråga är bra interaktioner men borde 
eventuellt endast vara tillgängliga för lärare då eleverna kan nyttja dessa på ett 
oseriöst sätt. Det är även viktigt att tjänsten inte erbjuder för mycket 
valmöjligheter för eleverna då de enkelt kan tappa fokus från den faktiska 
uppgiften.  
 
Det har ännu inte testats ifall eleverna lär sig tänka källkritiskt genom 
användning av prototypen eller liknande tjänst. Ett videoredigeringsprogram 
med stöd för interaktion hade dock kunnat innebära att eleverna lär sig ett 
källkritiskt tänk undermedvetet. Tjänsten kan möjligtvis också vara ett 
hjälpmedel för lärarna då de erbjuds material med elevnära perspektiv då 
eleverna själva kan skapa en video utifrån intresse. Med hjälp av en 
kommentarsfunktion finns det möjlighet för eleverna att skapa diskussioner 
om varandras filmer som läraren sedan kan lyfta under lektionen. 
Lågstadielärarna kan potentiellt undervisa eleverna genom att lägga in 
interaktivitet så som flervalsfråga och notis i elevernas skapade filmer för att 
sedan använda som lektionsmaterial. Då de flesta sidor i studiens tjänst följer 
samma funktionalitet kan detta bidra till att eleverna kommer förstå hur 
tjänsten fungerar och kan arbeta självständigt.   
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9 Vidare forskning 
Nästa fas för vidare forskning skulle kunna vara att framställa en mer 
funktionell och avancerad prototyp så att eleverna får testa att skapa filmer 
med falska nyheter för att sedan se resultatet av det som skapats. I detta skede 
testas även ifall elevernas källkritiska tänk förbättras genom användning av 
prototypen. Att endast klassens lärare får tillgång till interaktionerna 
flervalsfråga och notis är också något som bör testas. Läraren kan då utifrån 
klassens skapade filmer göra egna lektioner och lägga in dessa interaktioner 
för att skapa engagemang i klassrummet på olika sätt. 
 
Att sedan göra användartester på fler klasser och årskurser för att få fram 
ytterligare information om användningen är något som bör utföras. Iterering 
av prototypen tills inga svårigheter uppstår för användarna är också något som 
bör genomföras för att uppnå bästa möjliga resultat. Ett annat vidare arbete 
kan vara att anpassa tjänsten för årskurser högre än lågstadiet och ta reda på 
vilka behov och utmaningar som finns där. En mer djupgående undersökning 
på hur det ser ut utanför Sverige med undervisning i källkritik är också något 
som bör utföras.  
 
Att i ett senare skede undersöka ifall andra ämnen utöver källkritik hade 
kunnat implementeras i tjänsten är också något som vore intressant.  
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Bilagor 
Bilaga A: Jämförelsestudie 
 
I denna bilaga presenteras en jämförande studie av olika tjänster som erbjuder 
pedagogiska videoklipp. De tjänster som jämförs är Linkedin Learning, 
Skillshare, TED, Youtube for teachers och Khan Academy.  

Linkedin Learning 
Linkedin Learning3 är en webbsida som fokuserar på undervisning och 
lärande. Enligt Linkedin Learnings webbsida erbjuder dem personliga 
inlärningsupplevelser och kurser undervisade av yrkesverksamma inom olika 
branscher. Denna webbsida är ett dotterbolag till Linkedin som är världens 
största professionella nätverk med över 546 miljoner användare (LinkedIn, 
2019). På Linkedin Learning uppmanas användaren att söka efter “skills, 
subjects or software”. I menyn kan användaren välja mellan kategorierna: 
Företagande, kreativt och teknologi. När en video spelas kan ett transkript 
följas, det vill säga allt som sägs i videon i textformat. Det som kursledaren 
säger blir markerat i transkriptet och det är enkelt för användaren att följa med 
på vad som sägs. Ytterligare en funktion är “Notebook” (se Figur 24) som ger 
användaren som tittar på videon möjligheten att skriva anteckningar vid en 
önskad tidpunkt i videon, användaren har därefter möjlighet att gå tillbaka till 
anteckningarna. Alla anteckningar som gjorts i videon sparas i en lista.  
 

 
Figur 24. Funktionen “Notebook”. 

 

                                                
3  Linkedin Learning (https://www.linkedin.com/learning)  
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På webbsidan g2 (u.å) finns olika recensioner om Linkedin Learning, här följer 
två exempel: 
 

“I like LinkedIn Learning because it is easy to use even for those who do not 
have experience in technology, allowing members of the work team to 
participate in the training, in addition, this excellent platform offers a wide 
variety of learning courses to its users, which allows training and constant 
development to everyone within the organization. The quality of the videos is 
very good, the courses are easy to understand, it has many interesting courses for 
the marketing and sales area which makes it our favorite platform. [...]LinkedIn 
Learning is a very complete platform, we have achieved great benefits, we have 
not found anything that we did not like, it is quite functional and educational.” 
(Marie4, 2019) 

 
“I love the selection of videos, but I think what surprises me most is how often 
new videos are added with updated tech. You expect that, but they actually 
deliver with up to date content. [...] It's a little expensive in my opinion. I would 
also say you have to be really intentional to get anything more than passing 
knowledge on the subjects. You really have to be intentional about working 
through exercises, etc.” (Peter5, 2018) 

Skillshare 
Skillshare6 erbjuder användaren ett utbud med över 22,000 videokurser. 
Skillshare beskriver sig själva som en plattform för online inlärning med 
tusentals kurser i design, företagande, teknik och mer (Skillshare, 2019). 
Kurserna hos Skillshare delas upp i följande kategorier: Kreativt, företagande, 
teknologi och livsstil. Sökrutan är lik Linkedin Learnings och uppmanar 
användaren att söka efter “classes, skills and teachers”. Lärarna har egna 
profiler där användaren kan se andra klasser som lagts upp av samma person. 
Skillshare erbjuder användaren olika projekt att göra under tiden som en 
videokurs pågår (se Figur 25). Detta för att användaren även ska lära sig 
praktiskt, användaren kan sedan ladda upp det färdiga projektet på kurssidan 
så att andra kursdeltagare kan se detta. Notiser används här likt Linkedin 
Learning, skillnaden är att när tidpunkten för anteckningen nås i Skillshare så 
syns anteckningen i videon. En annan skillnad från Linkedin Learning är att 
användarna kan kommentera och även lämna en recension om videokursen. 
 

                                                
4  Recension av Marie (https://www.g2.com/products/linkedin-linkedin-learning/reviews) 
5  Recension av Peter (http://bit.ly/2WeqCiG)  
6  Skillshare (https://www.skillshare.com)  
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Figur 25. Ett projekt användaren kan utföra praktiskt vid sidan av pågående kurs i 

Skillshare. 
 
Sitejabber (u.åa) är en webbsida där användare kan recensera andra webbsidor 
och tjänster, här finns det över hundra recensioner om Skillshare. Här nedan 
finns tre exempel på olika typer av recensioner: … 
 

“SkillShare is a great platform, which has super professional teachers, experts in 
the field and trained in the best way to provide quality education. I like that I can 
learn at my own pace, with very low costs and exceptional quality.” (Pearl7, 
2019) 
 
“The variety of instructors amongst the variety of content to absorb, there is 
something for everyone. Whilst some may be less interesting than others, some 
instructors make the learning not just fun, but easier.” (Bonnie8, 2019) 

TED 
Den tredje tjänsten som jämförs heter TED9 och är en ideell organisation med 
ett huvudsakligt uppdrag: att sprida idéer (TED, 2019). Detta görs genom 
korta, kraftfulla filmer med personer som pratar om ett ämne. I början låg 
fokus på teknik, underhållning och design men idag täcks nästan alla ämnen 
(TED, 2019). Till skillnad från Linkedin Learning och Skillshare hålls inte 
kurser, utan kraftfulla och informativa filmer med ett bredare sortiment av 
ämnen. I sökrutan uppmanas inte användaren att söka efter något specifikt utan 
det står endast “Type to search”. Under kategorin TED-Ed kan lärare 
skräddarsy lektioner och lägga till interaktiva frågor, diskussionsämnen och 
mer i olika klipp, TED-filmer eller Youtube-filmer (se Figur 26). Läraren kan 
dela lektionerna och följa elevernas resultat på till exempel de interaktiva 
frågorna. Värt att tillägga är att TED till skillnad från Skillshare och Linkedin 
Learning är gratis att använda.  
 

                                                
7  Recension av Pearl (https://www.sitejabber.com/reviews/skillshare.com?page=3#reviews) 
8  Recension av Bonnie (https://www.sitejabber.com/reviews/skillshare.com#reviews) 
9  TED (https://www.ted.com/#/)  
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Figur 26. Skapandet av en egen lektion. 

 
På sitejabber (u.åb) finns det även recensioner om TED, här nedan följer några 
exempel på recensioner: 
 

“Great lectures and some of those were a great motivation to me and showed 
what to aim for - the lecturers recorded here surely know their topics to talk about 
and moreover to tell the story the way it’s understood and used properly!” 
(Lamar10, 2018) 

 
“TED is great. My only gripe is that it can be a little difficult to find talks on the 
exact subject you want, but I like the site and it's definitely worth a visit. Content 
is king, after all!” (Henrik11, 2013) 

“I simply love Ted.com, it is one of the greatest invention in the history of 
internet. There are videos available on all the subjects one can think of. I wish 
Ted.com success for future.” (Tiffany12, 2017) 

  

                                                
10  Recension av Lamar (https://www.sitejabber.com/reviews/ted.com) 
11  Recension av Henrik (https://www.sitejabber.com/reviews/ted.com) 
12 Recension av Tiffany (https://www.sitejabber.com/reviews/ted.com) 
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Youtube for teachers 
Youtube for teachers13 är en kanal på den välkända plattformen Youtube och 
är en gratis tjänst. På kanalens informationssida står det att Youtube for 
teachers startades för att hjälpa lärare att använda video för att undervisa, 
engagera och inspirera elever. Vidare beskrivs Youtube for teachers vara en 
del av Youtubes undervisningsinitiativ och det finns över fyrahundra spellistor 
på kanalen samt tips och tricks för att använda Youtube i klassrummet 
(Youtube, u.å). Kanalen erbjuder sökbara filmer och spellistor för flera 
årskurser, däremot får användaren inga sökförslag som bland annat Linkedin 
Learning och Skillshare erbjuder. När en video spelas kan användaren se och 
skriva kommentarer, tumma upp eller ner och även få förslag på liknande 
filmer (se Figur 27). Youtube for teachers visar inga specifika kategorier eller 
ämnen i en meny som Linkedin Learning och Skillshare erbjuder.  
 

 
Figur 27. En video med 23 kommentarer, 201 tummar upp och 26 tummar ner. 

Recensioner om Youtube for teachers finns det inte mycket utav men 
webbsidan Edshelf (u.å) har ett antal, här följer två exempel:  
 

“It's amazing to me as I am teaching my elementary students about a new 
concept, the lack of background knowledge some students have. The YouTube 
Teachers site has allowed me to open up a whole new world visually to my little 
learners. It is quick and easy for me to reference when we are having a class 
discussion to pull up a short clip to give the students something to reference and 
build their knowledge on.” (Aulisio14, 2012) 
 
“I love using this tool for years now. As an online tutor, I am continuously getting 
more tips everyday and I am able to see the different ways of how to teach 
properly online and how to express myself more to be a creative and effective 
teacher. What makes it special too is that you can choose from a lot of categories 
and almost all of the types of subjects are listed here already in just one click. It 
is also helpful for English and Science tutors like me because I can definitely 
link this video during my teaching hours on my students file for them to 
supplement our topic of that day.” (Santos15, 2012)  

                                                
13  Youtube for teachers (https://www.youtube.com/user/teachers)  
14  Recension av Aulisio (https://edshelf.com/tool/youtube-teachers/) 
15 Recension av Santos (https://edshelf.com/tool/youtube-teachers/) 
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Khan Academy 
Den sista tjänsten är Khan Academy16. Tjänsten fokuserar på undervisning i 
olika ämnen och har vissa likheter med Linkedin Learning och Skillshare. 
Khan Academy erbjuder övningar, instruktionsvideor och ett personligt 
inlärnings-skrivbord som ger eleverna möjlighet att studera i sin egen takt både 
i och utanför klassrummet (Khan Academy, 2019). En stor kategori i menyn 
på Khan Academys webbsida är matematik men det finns även andra 
kategorier som vetenskap och teknik, datavetenskap, konster och humaniora, 
ekonomi och "test prep" (förberedelse inför ett prov). När en kurs har valts 
finns det frågor som vid ett visst antal rätta svar genererar i att användaren kan 
gå upp en nivå (se Figur 28), vilket kan motivera användaren lite extra. Khan 
Academy är likt TED och Youtube for teachers helt gratis att använda. 
 

 
Figur 28. Gå upp i nivåer genom att svara på frågor. 

 
Consumeraffairs (u.å) är likt ovan nämnda webbsida en tjänst där användare 
kan skriva recensioner, här följer några exempel som skrivits om Khan 
Academy: 

 
“The course that I took was the math. It helped me to review some of the basics 
that I had forgotten in high school. The interaction was very intuitive. The worthy 
instructor was very knowledgeable about what he was teaching. He was able to 
get me through some difficulties that I was experiencing previously and moved 
me forward. It was very easy to get on to the website and I had no problem 
logging in and out. The lessons were easy to find and they matched you up well. 
I cannot complain about the value of Khan Academy because it was free. I loved 
that I did not have to pay anything at all to use it and learned so much.” (Sucka17, 
2016) 
 
“The selection was great. They had every course I could of dreamed. I was set 
on one of course but looking thru and seeing them all was like wow that cool. 
The instructors were like the smartest I’ve worked with and it seemed as if they 
were one-on-one-ing me all the time so I was right there in touch with all. I am 
a fast learner so idk how easy it is for everyone but for me it was like the greatest. 
I was in and out with all I needed in no time to my new position. The price was 
great. I looked at a few before and just kept coming back to this over and over 
so I went with it and never looked back. The value is spot on.” (Troy18, 2016  

                                                
16 Khan Academy (https://www.khanacademy.org/)  
17 Recension av Sucka (https://www.consumeraffairs.com/education/online-courses/khan-
academy.html) 
18 Recension av Troy (https://www.consumeraffairs.com/education/online-courses/khan-
academy.html) 
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Bilaga B: Kravspecifikation, första versionen 
 
Icke funktionella krav: 

• Tjänsten ska vara kompatibel med både Windows och Mac 
• Och på kända webbläsare (exempelvis: Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer) 
• Tjänsten ska fungera på mobila enheter och surfplattor. 

• iOS och Android 
• Användarvänligt för elever 
• Tjänsten ska vara kopplad till skolans läromedel, till exempel Google 

Suite for Education 
• En huvudmeny med hem, skapa och min klass 
• En undermeny under skapa-sidan med olika redigerings val 

 
Funktionella krav: 

• Play och pause ska finns tillgängligt 
• En sökfunktion ska finnas 
• Möjlighet att välja fullskärm ska finnas 
• Undertexter ska kunna startas vid behov 
• Videoklipp ska finnas inlagt i tjänsten, ingen import 
• Redigering av videoklipp ska finnas 
• Interaktivitet ska kunna implementeras i videoklippen 
• Effekter/filter ska finnas 
• Feedback visas vid redigering av video (t ex vid vald övergång) 
• Olika typer av musik ska finnas tillgängligt 
• En hjälp-knapp ska finnas och om eleverna trycker får de instruktioner 
• Drag and drop för att dra ner klipp till tidslinjen 
• Drag and drop för att dra ner text till tidslinjen 
• Markering-funktion på övriga redigeringssidor 
• Vid tryck på logotypen: skickas till startsida 
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Bilaga C: Kravspecifikation, andra versionen 
 
Icke funktionella krav: 

• Tjänsten ska vara kompatibel med både Windows och Mac 
• Och på kända webbläsare (exempelvis: Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer) 
• Tjänsten ska fungera på mobila enheter och surfplattor. 

• iOS och Android 
• Användarvänligt för elever 
• Tjänsten ska vara kopplad till skolans läromedel, till exempel Google 

Suite for Education 
• En huvudmeny med hem, skapa och min klass 
• En undermeny under skapa-sidan med olika redigerings val 
• Instruktionerna under hjälp-knapparna ska vara skrivet på ett barnsligt 

språk 
• Instruktioner ska finnas högst upp på skapa-sidan 
• Hjälp och spara: ha färger som sticker ut och fångar ögat 
• Text som visar vart filmbiblioteket och tidslinjen är för någonstans 

 
Funktionella krav: 

• Play och pause ska finns tillgängligt 
• En sökfunktion ska finnas 
• Möjlighet att välja fullskärm ska finnas 
• Undertexter ska kunna startas vid behov 
• Videoklipp ska finnas inlagt i tjänsten, ingen import 
• Redigering av videoklipp ska finnas 
• Interaktivitet ska kunna implementeras i videoklippen 
• Effekter/filter ska finnas 
• Feedback visas vid redigering av video (t ex vid vald övergång) 
• Olika typer av musik ska finnas tillgängligt 
• En hjälp-knapp ska finnas och om eleverna trycker får de instruktioner 
• Drag and drop för att dra ner klipp till tidslinjen 
• Drag and drop för att dra ner text till tidslinjen 
• Markering-funktion på övriga redigeringssidor 
• Vid tryck på logotypen: skickas till startsida 
• Drag and drop ska fungera både på bild och text 
• Instruktioner under hjälp och spara-knapp: visas i 15 sekunder.  
• Feedback när t ex övergång är vald: texten “tillagd i klipp” istället för 

check-symbol. 
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Bilaga D: Pilotenkät 
 
Först presenteras frågan och därefter syns de olika svaren från erfarna lärare 
samt lärarstudenter.  
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16(33) 
 

Bilaga E: Kizoas gränssnitt 
Kizoa19 är en webbsida som erbjuder bland annat videoredigering. Kizoa 
erbjuder ett enkelt gränssnitt under videoredigering (se Figur 29) och har 
därför använts i denna studiens enkäter som test av gränssnitt. Kizoa valdes 
slumpmässigt ut och efter användning och test av tjänsten är det ett bra 
videoredigeringsprogram att jämföra med.  
 

 
Figur 29. Kizoas gränssnitt för videoredigering. 
 
På Kizoas informationssida går det att läsa att Kizoa tillåter oändliga 
möjligheter med bilder, videos och allt annat som går att fånga med en lins för 
att sedan gjuta in i en inspirerande skapelse med hjälp av både fantasi och 
Kizoa (Kizoa, u.å).  
 
 

  

                                                
19  https://www.kizoa.se/  
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Bilaga F: Enkät för lågstadielärare 
 
Först presenteras frågan och därefter syns de olika svaren från erfarna lärare 
samt lärarstudenter.  
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Bilaga G: Samtyckesblankett 
 
Samtyckesblankett  
 
Samtycke till att delta i observation och intervju. 
 
Jag heter Hanna Karlsson och läser programmet “Interaktiva medier och 
webbteknologier” på Linnéuniversitetet i Växjö och arbetar just nu med mitt 
examensarbete.  
I mitt examensarbete fokuserar jag på att förenkla källkritisk undervisning på 
lågstadiet. Jag kommer att utveckla en prototyp för ett 
videoredigeringsprogram där elever i lågstadiet kan skapa fejkade/riktiga 
nyheter för att sedan diskutera detta.  
 
Denna undersökning kommer gå till på följande sätt: Först sker en 
observation där eleven får utföra ett antal övningar i prototypen och 
samtidigt tänka högt (datorskärmen kommer att filmas för att i efterhand 
kunna se hur interaktionerna på datorn skett och för att kunna höra vad som 
sagts). Efter observationerna sker en kort intervju för att få fram vad eleven 
tyckte om prototypen. 
 
Undersökningen följer forskningsetiska principer vilket innebär att det är helt 
frivilligt att delta i denna undersökning och deltagaren kan när som helst 
avbryta utan att behöva förklara varför. Datan som samlas in kommer enbart 
att användas i mitt examensarbete. Det är endast jag, min handledare och 
examinator som kommer ta del utav datan och inga namn på elever eller 
skolan eller inspelningar kommer att synas i arbetet. 
 
Samtycke till att delta i denna studie görs genom att kryssa i JA i rutan 
nedan och skriva under detta dokument.  
 
☐ Ja     ☐ Nej 
 
……………………………………..             …………………………………
……… 
Målsmans underskrift                                                     Mitt barns 
namn  
 
………………………………………                               ……………………
………  
Namnförtydligande (målsman)                   Ort och 
datum   
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Bilaga H: Intervju och observationsguide 
 

Intervju & observationsguide.  
Informera om:  

• Deltagare är anonyma.  
• Fråga om det är okej att spela in intervjun och observation. 
• Endast jag kommer se/lyssna på inspelningen.  
• Först kommer du att få några uppgifter av mig som du ska lösa, 

försök tänka högt när du löser uppgifterna. Därefter kommer jag 
ställa några frågor till dig.  

• Som deltagare går det bra att hoppa över vissa frågor eller avsluta 
intervjun/observationen när som helst om så önskas.  

 
Observation.  
Introducera eleverna till fenomenet “fake news” genom att visa 
bilder/nyheter som är falska och även äkta, eleverna får gissa om det är sant 
eller falskt (Artikel om vithajar i östersjön, en bild med bebis i rymden och 
en bild på rymdhunden Laika).  
 
Om möjligheten finns - filma! Annars spela in röst.  
Alla (både enskilda och grupper) utför följande uppgifter och tänker högt: 
 
Uppgift 1: 

1. Logga in med e-post: hc@hc.se & lösenord: lösenord1. 
2. Hitta till sidan där du/ni kan skapa videoklipp. Det finns 2 olika 

vägar. 
3. Placera fyra olika klipp i tidslinjen i följande ordning: 1. Intervju med 

flodhästar,      2. Flodhästar som jagar, 3.Intervju med privatpersoner 
och sist Rädda privatpersoner. 

4. När du har placerat ut klippen vill du ändra klipp nummer 2 till 
svartvitt, gör det. Tryck på hjälp om du/ni inte förstår. 

5. Efter detta vill du/ni lägga in musik “läskig stämning” i klipp 
nummer 1, gör det. Tryck på hjälp om du/ni inte förstår. 

6. Efter detta vill du/ni lägga in övergången “svep höger” i klipp 
nummer 4, gör det. Tryck på hjälp om du/ni inte förstår. 

7. När du/ni har gjort detta vill du lägga in en interaktion i klipp 4, en 
flervalsfråga. Gör detta. Tryck på hjälp om du/ni inte förstår. 

8. När du har gjort detta vill du lägga in texten “Arial” i klipp 1, gör det. 
Tryck på hjälp om du inte förstår. 

9. Skriv Hej och tryck på enter.  
10. När detta är gjort: spara klippet.  
11. Hitta till sidan där det stod att ditt klipp sparats.  
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Uppgift 2:  
1. Gå till startsidan. 
2. Hitta till din klass sida där din klass uppladdade videos finns.  
3. Du/ni ska hitta min personliga sida “Hanna” och det finns 2 olika sätt att 

göra detta, försök hitta dessa 2 sätt. 
4. Kolla på videon på min personliga sida.  

 
Intervju efter observation.  

• Vad var bra? Gillade du något med denna appen/prototypen? 
• Gillade du/ni något extra mycket? Vad var bäst? 

 
• Var det något du inte tyckte om i denna grejen/app? 

• Hur hade det kunnat göras bättre? 
• Barnspråk - Hur ville du/ni göra istället? 

 
• Finns det något annat roligt du velat se i denna prototyp? Det kan vara vad 

som helst. 
 

• Hade du velat använda ett sånt här program på riktigt i skolan? 
 
Intervju: Lärare.  

• Tidigare i denna studie skickade jag ut enkäter där en fråga handlade om 
grundskoleelevers källkritiska kunskaper, där ansåg majoriteten att eleverna 
inte hade tillräckligt bra källkritiska kunskaper. Vad anser du om detta och 
varför tror du att det är såhär?  

• Vad tror du hade kunnat göras annorlunda för att förbättra de 
källkritiska kunskaperna? 

 
• Övar ni något på källkritik i din klass?  

• Om ja, vad är det för övningar/uppgifter som görs? 
• Om nej, varför inte? 

 
• Tror du att min tjänst (färdigutvecklad och helt fungerande) hade underlättat 

källkritisk undervisning på lågstadiet? 
• Tror du att eleverna lärt sig något om källkritik? 

 
• Har du något önskemål på funktion/interaktion eller annat i prototypen? 

 
• När tycker du man ska börja med källkritisk undervisning? 

 
• Vad tycker du om interaktionerna notis och flervalsfråga? (en beskrivning 

av interaktionerna fanns med) 
 

• Vad tycker du är viktigt att kunna göra när du kollar på till exempel 
Youtube? (t ex kunna välja undertext, kvalitet osv) 

 
• Är det något annat du vill tillägga? Något jag ska tänka på eller liknande? 
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Bilaga I: Intervjuer med elever 
 
Grupp 1. 
Innan observation: 
Tror ni att det här är sant? Att det finns vithajar i Östersjön? 
Njaa tror inte det. Nej. Det finns ju bara typ snälla hajar i Sverige. 
 
Tror ni på den här bilden, att det har varit en bebis i rymden?  
Nej! (väldigt bestämda) 
 
Och det här då, att det har varit en hund i rymden?  
Nej. 
Det har det faktiskt varit. För jättelängesen.  
Va!? Tänk om den är kvar i rymden. 
 
Efter observation: 
Var det nånting som var extra roligt? 
Det var ganska så roligt. Aa 
Allting? 
Ja.  Och dem där roliga bilderna. Den där bebisen på månen...  
 
Var det nånting ni tyckte var mindre bra? Var det nånting ni hade svårt 
förstå? 
Det var lite svårt att hitta i början.  
Det var svårt att förstå att den där hunden har varit i rymden. Dem plågar ju hunden.  
Men i prototypen, var det nånting ni tyckte var lite klurigare? 
Nej asså nej, det var ju lite klurigt att hitta saker.  
Att hitta saker? 
Båda instämmer.  
 
Men tror ni att det blir lättare när ni har använt denna grejen några gånger? 
Ja det tror jag. Aa. 
 
Finns det något annat roligt som ni hade velat ha/kunna göra i denna grejen? 
Det kan vara exakt vad som helst.  
Vet inte. Ehhmmm. En flygande elefant. Rosa effekt.  
 
Hade ni velat använda en sån här grej i skolan, på en lektion? Och få skapa 
videos. 
Mm 
Hade det varit roligt? 
Ja 
 
Grupp 2.  
Innan observation: 
Jag tänkte fråga om ni tror att det här är sant, att det funnits en vithaj i 
Östersjön? 
Nej. 



 

25(33) 
 

 
Det här då, att det varit en bebis på månen?  
Nej! 
 
Men det här då, att det varit en hund i rymden? 
Ja.  
Mm det är faktiskt sant. Ni hade alla rätt!  
 
Efter observation: 
Nu har jag lite frågor till er. Var det nånting som var svårt eller konstigt? 
Det var extra svårt att hitta din sida.  
Det tyckte inte jag var så himla svårt (andra eleven) 
 
Var det nånting som var svårt då eller hade ni klarat detta utan att jag suttit 
jämte? 
Asså inte första gången. Men man hade kunnat klara det nu efter detta.  
 
Var det nånting som var extra roligt? 
Att titta på filmen i slutet.  
 
Hade ni velat använda detta program i skolan på lektionerna?  
Ja 
 
Ni tycker det hade varit kul att kunna skapa egna filmer och lägga in effekter 
osv då? 
Ja 
 
Finns det något annat ni hade velat se? Det kan vara vad som helst. 
Eleverna är tysta. 
Någonting som ni tycker fattas?  
Nej inte vad jag kan komma på.. Nää.. 
 
Grupp 3.  
Innan observation: 
Tror ni att detta är sanning? (visar artikel om vithaj i östersjön) 
Nej, dem lever ju inte här. Dem lever ju där som några andra djur lever, kanske 
isbjörnar och pingviner. 
 
Tror ni att det här är sant? Visar bild på bebis på månen.  
Nej! Säger båda i kör 
 
Tror ni att det här är sant då? Att det har varit en hund i rymden. (Bild på 
Laika) 
Jaa säger båda.  
 
 
Efter observation: 
Och jag har några frågor till er nu, var det någonting ni tyckte var extra 
roligt?  
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Allt.  
 
Var det någonting ni inte förstod? Eller något som var svårt? 
Nej.  
Ni tror att om ni använder detta några gånger så kan ni det sen?  
Ja, om man tittar på det lite bara så här så ser man ju vart saker är och vart man kan 
trycka.  
 
Finns det något annat kul ni hade velat ha eller kunna göra i denna grejen? 
Hästar hade jag velat ha klipp om.  
En katt som har blivit livsfarlig och börjar få utslag och blir gröna.  
 
Om ni fick använda en sån här grej under era lektioner hade ni tyckt det var 
roligt? 
Ja 
Och ni hade velat använda det? 
Ja 
 
Grupp 4. 
Innan observation: 
Tror ni att den här nyheten är sann? (artikel om vithajar) 
Nej 
 
Tror ni denna bilden är äkta då? (bebis på måne) 
Nej 
 
Men den här då? Att det varit en hund i rymden? (Laika) 
Nej. 
 
Efter observation: 
Jag har några frågor till er nu med. Var det något som var extra svårt? 
Näe.  
Till exempel det där i början när ni skulle dra klippet och så, var det svårt? 
(som det fanns svårigheter med) 
Nej.  
Tror ni att ni lär er allt när ni använt detta några gånger? 
Aa.  
 
Var det någonting ni tyckte var extra roligt?  
Nej.  
Ingenting som var extra roligt? Var det någonting som var roligt? 
Allt.  
 
Om ni fick lägga till någonting, det kan vara vad som helst, bara tänk fritt. 
Vad hade ni lagt till då? 
Nej. Vet inte. 
 
Hade ni velat dela med er av era filmer till t ex era föräldrar eller andra 
kompisar? 
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Nej, det är bara en skolgrej. 
 
Hade ni velat använda ett sånt här program i skolan under lektionerna? 
Ja. 
 
Hade det varit roligt, eller hade det varit en jobbig grej? 
Roligt. Om man skulle göra det varje dag skulle det vara jobbigt.  
 
Vad hade ni velat göra nyheter om? 
Typ någon läskig grej. En djävul. 
Zombies har kommit på riktigt.  
 
Grupp 5.  
Innan observation: 
Tror ni att det här är sant? Att det finns vithajar i Östersjön? 
Nej det finns inte här. Dem finns i Australien.  
 
Tror ni på den här bilden, att det har varit en bebis i rymden?  
Nej! Båda i kör. 
 
Och det här då, att det har varit en hund i rymden?  
Nej. 
 
Efter observation: 
Och nu har jag lite frågor till er. Var det nånting som var extra roligt? 
Tycker filmen var rolig. Och de olika färgerna man kunde välja mellan. Och att man 
kan se klasskompisarna!  
Var det nånting ni tyckte var mindre bra? Som ni hade svårt förstå? 
I början, men hjälp-knappen var bra då. 
 
I början när ni kom till första sidan menar ni? 
Ja, när man skulle dra. 
 
Men tror ni att det blir lättare när ni har använt denna grejen några gånger? 
Ja. Nu är det redan enkelt. Aa. 
 
Finns det något annat roligt som ni hade velat ha/kunna göra i denna grejen? 
Det kan vara exakt vad som helst.  
Vet inte… Kan man se andra klasser också? Det hade varit roligt. 
 
 
Hade ni velat använda en sån här grej i skolan, på en lektion?  
Ja, jag hade gjort en video om hunden i rymden! 
Jag hade gjort en om vampyrer. 
 
Hade det varit roligt? 
Ja. 
 
Elev 1, årskurs 1. 



 

28(33) 
 

Innan observation: 
Tror du att det här är sant? Att det finns vithajar i Östersjön? 
Ser tveksam ut.  
Nej. 
 
Tror du på den här bilden, att det har varit en bebis i rymden?  
Nej!  
 
Och det här då, att det har varit en hund i rymden?  
Nej. 
 
Efter observation: 
Och nu har jag lite frågor om prototypen. Var det nånting som var extra 
roligt? 
Eh. videon nu.  
Den om tvättbjörnar? 
Ja.  
Är det roligt att kolla på såna typer av videos? 
Ja det är det! 
 
Var det någonting du tyckte var mindre bra? Var det någonting du hade svårt 
förstå? 
Att hitta i början. 
 
Men tror du att det blir lättare när du har använt denna grejen några gånger? 
Ja, så är det med allt. 
 
Finns det något annat roligt som du hade velat ha/kunna göra i denna grejen? 
Det kan vara exakt vad som helst.  
Vet inte..  
 
Hade du velat använda en sån här grej i skolan, på en lektion? Och få skapa 
videos. 
Mmm 
Hade det varit roligt? 
Ja det tror jag.  
 
 
Elev 2, årskurs 3. 
Innan observation: 
Tror du att det här är sant? Att det finns vithajar i Östersjön? 
Nää, det tror jag inte. 
 
Tror du på den här bilden, att det har varit en bebis i rymden?  
Nej! Haha 
 
Och det här då, att det har varit en hund i rymden?  
Ehhm, jo? Ser tveksam ut 
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Efter observation: 
Och nu har jag lite frågor till dig om det du precis har gjort. Var det nånting 
som var extra roligt? 
Effekterna var häftiga, att man kunde se vad som ändrades. 
Ahh, den där du kunde välja svartvitt osv? 
Ja.  
Var det något annat som du gillade lite extra? 
Filmen om tvättbjörnar. 
Var den rolig eller var den läskig? 
Den var rolig, för man vet att den är fejkad. Annars hade den varit lite läskig tror 
jag. 
 
Var det någonting du tyckte var mindre bra? Var det någonting du hade svårt 
förstå? 
Nej, allt var enkelt.  
Var det några instruktioner under hjälp-knappen som var svåra att förstå? 
(eleven hade haft vissa svårigheter med detta) 
Vissa kanske.. Ibland hann jag inte läsa allt. Och vissa ord var konstiga. 
 
Men tror du att det blir lättare när du har använt denna grejen några gånger? 
Ja. Nu kan jag använda detta själv tror jag. 
 
Finns det något annat roligt som du hade velat ha/kunna göra i denna grejen? 
Det kan vara exakt vad som helst.  
Kommer inte på något..  
 
Hade du velat använda en sån här grej i skolan, på en lektion?  
Ja det hade varit kul. 
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Bilaga J: Intervjuer med lågstadielärare 
 
Intervju med en lärare för klass 2. 
 

• I en undersökning jag gjort ansåg 100% av tidigare lärare att eleverna 
inte hade tillräckligt bra källkritiska kunskaper. Medan 50% av de 
som arbetar som lågstadielärare idag ansåg att barnen har tillräckliga 
kunskaper. Vad anser du om detta och varför tror du att det är såhär?  

 
Svar: Jag tror att detta kan bero på att det har hänt mycket de senaste åren 
inom både digitaliseringen och det här med källkritik. Medie och 
informationskunnighet är en högre prioritet idag än för några år sedan. Förra 
året kom en ny läroplan där mycket ändringar och högre fokus ligger på 
informationssökning och digitala medier. Då eleverna idag använder sig av 
internet och sociala medier på fritiden är det viktigt för dem att kunna vara 
någorlunda källkritiska och inte tro på allt de ser och läser. Jag tycker att 
eleverna i min klass behöver förbättra de källkritiska kunskaperna, de tror på 
allt de läser på internet idag.  
 

• Vad tror du hade kunnat göras annorlunda för att förbättra de 
källkritiska kunskaperna ännu mer? 

 
Svar: Svår fråga. Jag tror vi lärare på lågstadiet är ovana vid just källkritisk 
undervisning och att vi behöver lite tid på den fronten. Men såklart har det 
redan blivit bättre sedan den nya läroplanen. Och jag tror bara att det 
kommer bli bättre och bättre.  
 

• Övar ni något på källkritik i din klass?  
• Om ja, vad är det för övningar/uppgifter som görs? 
• Om nej, varför inte? 

 
Svar: Ja vi övar, dock för sällan. Väldigt enkla övningar, vi kollar även på 
filmer från mediekatalogen SLI. Ibland läser jag upp nyheter som är falska 
för att starta en diskussion och förklara. Det är svårt med övningar, det finns 
inte så mycket.  
 

• Tror du att min tjänst (färdigutvecklad och helt fungerande) hade 
underlättat källkritisk undervisning på lågstadiet? 

 
Svar: Jag tror den hade underlättat mycket då det svåraste idag är att hitta 
material att arbeta med. Detta är ett roligt sätt för eleverna att se hur enkelt 
något kan förfalskas och klippas ihop. 
 

• Tror du att eleverna lärt sig något om källkritik? 
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Svar: Jag tror dem lär sig saker undermedvetet. Dem tänker nog inte på att 
de arbetar med en källkritisk övning när de skapar en video utan då ligger 
fokuset på att skapa videon och att det är roligt. Men de kommer lära sig att 
det är enkelt att förfalska och klippa saker hur som helst. Detta kommer 
underlätta för dem i framtiden. Det passar lågstadiet men antagligen inte 
högre årskurser, då behöver du nog avancera dig mer.  
 

• Har du något önskemål på funktion/interaktion eller annat i 
prototypen? 

 
Svar: Nej inget sånt egentligen, eleverna behöver tydliga instruktioner och 
inte för mycket grejer.  
 
Kompletteringsfrågor: 
 

• Vad menade du med att eleverna inte ska ha för mycket grejer? 
 
Svar: Att de inte ska ha för mycket onödigt, om man kan säga så. Då 
kommer de lägga för mycket fokus på allt häftigt dem kan göra i 
applikationen och det kommer ta väldigt lång tid för dem att skapa videos. 
De valen du har nu räcker gott och väl. Det kan vara saker som att kunna 
lägga in smileys, bilder som rör sig och så vidare. Fokuset hamnar istället på 
dessa häftiga grejer och eleverna tappar fokuset från vad det faktiska syftet 
är.  
 

• När tycker du man ska börja med källkritisk undervisning? 
 
Svar: På förskolan. Eleverna behöver en grund att stå på.  
 

• Vad tycker du om interaktionerna notis och flervalsfråga? (en 
beskrivning av interaktionerna fanns med) 

 
Svar: Tycker dem är bra. Det är roligt för eleverna att kunna svara på frågor 
och läsa extra information om det som sägs. Men jag tror inte att eleverna 
hade skapat så seriösa frågor eller notiser tyvärr. 
 

• Vad tycker du är viktigt att kunna göra när du kollar på till exempel 
Youtube? (t ex kunna välja undertext, kvalitet osv) 

 
Svar: Kvalitet ändrar jag inte och undertext använder jag inte heller om det 
inte kommer fram automatiskt. Fullskärm är för mig det viktigaste.  
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• Är det något annat du vill tillägga? Något jag ska tänka på eller 
liknande? 

 
Svar: Nej inte mer än det om tydliga instruktioner som eleverna förstår. Och 
med förstår menar jag att du inte ska använda avancerat språk.  
 
INTERVJU MED LÄRARE NUMMER 2 (KLASS 2). ÖVER MAIL. 
 

• I en undersökning jag gjort ansåg 100% av tidigare lärare att eleverna 
inte hade tillräckligt bra källkritiska kunskaper. Medan 50% av de 
som arbetar som lågstadielärare idag ansåg att barnen har tillräckliga 
kunskaper. Vad anser du om detta och varför tror du att det är såhär?  

 
Svar: Väldigt intressant att du fick fram denna informationen. Jag vet inte 
helt vad det kan bero på men jag kan gissa. Källkritik, informationssökning 
har ju fått större krav nu när den nya läroplanen kommit. Då eleverna 
dagligen utsätts för falska nyheter på sociala medier och internet antar jag att 
de flesta anser att källkritik behöver få ett större fokus i skolan. Det har fått 
ett större fokus helt klart, men kanske inte tillräckligt än.  
 

• Vad tror du hade kunnat göras annorlunda för att förbättra de 
källkritiska kunskaperna ännu mer? 

 
Svar: Jag själv likt många andra lärare har ju aldrig arbetat med detta 
tidigare och det har ju en stor påverkan på undervisningen. Det är svårt att 
hitta material som passar lägre åldrar också. Detta är två saker som definitivt 
behöver förbättras. 
 

• Övar ni något på källkritik i din klass?  
• Om ja, vad är det för övningar/uppgifter som görs? 
• Om nej, varför inte? 

 
Svar: Ja vi övar lite då och då. Ofta är det filmer eller artiklar som vi kollar 
på och går igenom. Digitala lektioner har lektioner som vi följer.  
 

• Tror du att min tjänst (färdigutvecklad och helt fungerande) hade 
underlättat källkritisk undervisning på lågstadiet? 

 
Svar: Ja det tror jag, det är svårt att hitta material idag och barnen behöver 
något som de själva tycker är roligt. Det är en bra början med att få in det 
källkritiska tänket.  
 

• Tror du att eleverna lärt sig något om källkritik? 
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Svar: Jag tror de hade lärt sig saker, ja. De vet inte om att de övar källkritik 
men de lär sig att om de kan skapa falska nyheter, så är det många andra som 
också kan det. 
 

• Har du något önskemål på funktion/interaktion eller annat i 
prototypen? 

 
Svar: Nej det du beskrev räcker enligt min mening, eleverna får inte ha för 
mycket valmöjligheter då de lätt tappar fokus från vad de faktiskt ska göra.  
 

• När tycker du man ska börja med källkritisk undervisning? 
 
Svar: Så tidigt som det är möjligt, dvs förskolan. Med mycket enkla 
övningar. 
 

• Vad tycker du om interaktionerna notis och flervalsfråga? (en 
beskrivning av interaktionerna fanns med) 

 
Svar: Det är bra interaktioner, vet inte om eleverna får ut så mycket av att 
kunna lägga in detta själva. Utan jag tror snarare att lärarna kan ha 
användning av detta när en film spelas upp i klassrummet. Att jag som lärare 
har förberett och lagt in frågor och notiser. 
 

• Vad tycker du är viktigt att kunna göra när du kollar på till exempel 
Youtube? (t ex kunna välja undertext, kvalitet osv) 

 
Svar: Jag ändrar sällan kvalitet, men undertext är bra. Fullskärm är också 
något som jag anser viktigt. 
 

• Är det något annat du vill tillägga? Något jag ska tänka på eller 
liknande? 

 
Svar: En annan sak som är viktig är att ha stor, enkel och tydlig text. 
 

 


