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Abstract 

Källkritik är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Den digitala tekniken gör så att alla människor drunknar i 

information, en vardag för både elever och lärare. Hur upplever blivande lärare att de hanterar denna störtflod av 

information? Med andra ord, hur ser lärarstudenters upplevda källkritiska kompetens ut? Denna 

enkätundersökning omfattar 32 lärarstudenter och en kontrollgrupp på 15 aktiva lärare. Resultatet visar att 

majoriteten av lärarstudenterna skattar sin kompetens högt när det kommer till tekniska kunskaper om träfflistan i 

sökmotorer och när ämneskunskaper om att avgöra trovärdigheten i nyheter och att jämföra källor skattar 

majoriteten av lärarstudenterna sin kompetens som hög. När lärarstudenterna ställs inför påståenden om hur 

mycket lärarutbildningen har bidragit till deras höga källkritiska kompetens är resultatet det motsatta. Majoriteten 

av lärarstudenterna bedömer att lärarutbildningen inte bidragit till deras källkritiska kompetens. Tekniska 

kunskaper om annonser på sociala medier och vem som står bakom en webbsida samt ämneskunskaper om att 

avgöra trovärdigheten i bilder avviker från mönstret ovan av hög kompetens men inkluderas i lärarstudenternas 

bedömning av lärarutbildningen.  

 

Resultatet visar också att det finns en möjlig korrelation mellan hur lärarstudenterna bedömer sin upplevda 

källkritiska kompetens och hur mycket lärarutbildningen bidragit till den. Det innebär i sin tur ett möjligt samband 

av hög skattning av den egna kompetensen och låg skattning av lärarutbildningens bidrag till den. 
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Förord 

Då var det över nu. Uppsatsen ska lämnas in och jag måste sätta punkt för detta arbete. 

Källkritik är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och det känns verkligen som att 

cirkeln sluts genom detta arbete. Mitt intresse för källkritik väcktes 2009 när jag började 

studera till journalist i Göteborg. Med tiden blev källkritik, för mig, det nålsöga genom 

vilket all information som kom min väg passerade. Jag utvecklade en skeptisk inställning, 

eftersom alla människor har ett syfte med vad de vill säga. Oavsett om det är politiker du 

inte gillar, musiker du gillar eller nära vänners statusuppdateringar. Därför vill jag börja 

med att skicka ett stort TACK till JMG i Göteborg, för min upplevda källkritiska 

kompetens. När jag började lärarutbildningen i januari 2015 såg jag på källkritik på ett nytt 

sätt. Jag försökte sätta mig in i elevers perspektiv på källkritik och hur de förhöll sig till 

information i det digitala medielandskapet. Under alla VFU-perioder har jag sett med egna 

ögon hur elever utgick ifrån att all information var sant om det bekräftade vad elever redan 

tyckte eller om det handlade om någon de gillade. Jag upplevde också hur lärare kom till 

mig och frågade efter kunskaper om källkritik eller det digitala medielandskapet. När 

frågan kom om vilket ämne jag vill skriva en uppsats om var källkritik ett självklart val, 

inte minst efter hur begrepp som alternativa fakta och fake news blivit vardag i det digitala 

medielandskapet. Den svåra frågan, när jag väl valt enkät som metod, var inte vad som 

skulle med. Den svåra frågan var snarare vilka teman jag måste välja bort, eftersom 

teknikens utveckling ständigt innebär en källkritisk utmaning. Nu när arbetet är klart och 

cirkeln har slutits vill jag tacka alla som gjort detta arbete möjligt. Jag vill börja med att 

tacka min handledare för kunskapsöversikten Thomas Sörensen för att du trodde på 

källkritiken som föremål för uppsats. Jag vill tacka min nuvarande handledare Staffan 

Stranne för din positiva feedback på mitt skrivande och för din vägledning i att snäva in 

forskningsfokus ytterligare. Jag vill också skicka ett tack till Erika Hansson, som kan allt 

värt att veta om enkäter, för att du tagit dig tid att svara på mina frågor om allt från urval 

till analysmetoder. 

 

Stort TACK till alla er anonyma enkätdeltagare som gav den här uppsatsen något att skriva. 

Tack till alla er som hjälpt mig att sprida enkäten och ett stort TACK till min fru Johanna 

för tålamodet med mitt skrivande. 
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1. Inledning 

Digital teknik har förändrat lärarnas förutsättningar att utöva sitt yrke. Det har skett på ett 

sådant sätt att staten ställer krav (Regeringen 2017: s.1; Christodoulou 2014: s.61), 

kommuner delar ut skärmar till höger och vänster och lärare ifrågasätter sin egen 

kompetens. Detta, till synes, utan att ha säkerställt att lärarna har rätt kompetens och att 

någon har ansvar för om brister finns. Skolinspektionens senaste granskning visar att 

undervisningen i källkritik har stora brister i att möta utmaningen med digital teknik 

(Skolinspektionen 2018: s.6). 

 

Den digitala tekniken har påverkat samhället och skolan under flera decennier (Fallows i 

Metzger 2007: s.2078; Larsson 2000: s.6). Det fanns en tid när det gick att ignorera men 

så hände någonting. Förändringen började 1998 med söktjänsten Google även om det 

dröjde tio år innan den digitala tekniken inte längre gick att ignorera. Vad som hände då, 

kring 2008, var att två nya fenomen kom till Sverige: den smarta telefonen iPhone och 

det sociala nätverket Facebook. Idag är dessa företeelser en del av vår vardag för många. 

De smarta telefonerna och alla andra platta skärmar gör all information lättillgänglig. 

Genom informationssökningar på Google, och andra söktjänster, ser all information lika 

trovärdig ut, oavsett om det är sanna eller falska påståenden (Stapleton 2005: s.137). På 

det sociala nätverket Facebook, och andra liknande, ser seriösa och oseriösa 

nyhetsuppdatering likadana ut och är skenbart lika trovärdiga (Metzger 2007: s.2078). 

Det här är bara tre av många skäl till att behovet av källkritik ökar. 

 

Det finns samtidigt en föreställning om att dagens elever är ”digital natives”, som växt 

upp med den digitala tekniken och redan är förtrogna med hur tekniken fungerar när de 

kliver in i klassrummet så att ingen undervisning om riskerna ska behövas (Metzger & 

Flanagin 2008: s.6; Bennett, Maton & Kervin 2008: s.777; Rowlands, Nicholas & 

Williams 2008 s.295; Buckingham 2006: s.1). Uttrycket ”digital natives användes först 

av Prensky om unga människor som växt upp runt ny teknik sedan 80-talet (Prensky 2001: 

s.1). Forskning visar dock att elevernas förkunskaper inte inbegriper ett källkritiskt 

ifrågasättande (McGrew, Breakstone, Ortega, Smith & Wineburg 2018: s.183; Mandalios 

2013: s.470). Det är snarare så att de har en stark tillit till tekniken i sådan utsträckning 
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att de inte kan se bortom faktiska påståenden eller rangordningen av sökträffar på Google 

(Hargittai, Fullerton, Menchen-Trevino & Thomas 2010: s.479; Stapleton 2005: s.137). 

 

Ett annat inslag i elevernas möte med den digitala tekniken är alternativa fakta, fake news 

och kunskapsresistens. Alternativa fakta, fake news och kunskapsresistens är begrepp 

som förekommit ofta i medier de senaste åren. De signalerar att något nytt händer i det 

globala samhället. Det är ingen nyhet att det finns människor som motarbetar och till och 

med föraktar etablerad vetenskaplig kunskap (Wikforss 2017: s.11; Christodoulou 2014: 

s.11). Människans kognitiva skevheter visar att det är en del av vår mänskliga natur 

(Wikforss 2017: s.89).  

 

Det nya är att den digitala tekniken ger falska faktapåståenden i direktkontakt med elever 

(Metzger 2007: s.2078), vilket de inte är förberedda på att konfronteras med på egen hand 

(Rowlands, Nicholas & Williams 2008 s.290; Metzger 2007: s.2079; Calkins & Kelley 

2007: s.151; Amsbary & Powell 2003: s.196; Scholz-Crane 1998: s.57). 

 

När lärare i dagens skola kliver in i klassrummet befinner de sig i en perfekt storm av nya 

vägar för information att nå elever, en läroplan som inte hänger med och litet eller inget 

pedagogiskt stöd för källkritik i den digitala tekniken (Wineburg 2016: s.15). Det blir inte 

bättre av att världen utanför skolan är konfliktfylld och utgör en perfekt storm för 

samhället i stort (Wikforss 2017: s.204).  

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att göra en kartläggning av lärarstudenters upplevda 

källkritiska kompetens i det digitala medielandskapet. Skolinspektionens senaste 

granskning visar att när det kommer till digital teknik så finns det stora brister i 

undervisningen av källkritik i grundskolan (Skolinspektionen 2018: s.6). Betyder det att 

lärare saknar källkritisk kompetens generellt eller är det särskilda delar av det digitala 

medielandskapet som skapar problem för lärare?  
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Vilka delar skulle det iså fall vara? Är det tekniska kunskaper om hur träfflistan i 

sökmotorer som Google fungerar, hur information på sociala medier används av företag 

för annonser eller hur man tar reda på vem som står bakom en webbsida som saknas?  

Är det ämnesdidaktiska kunskaper om trovärdigheten i nyheter, trovärdigheten i bilder 

eller är det hur man värderar skillnaden mellan olika faktakällor som saknas? Eller är det 

snarare en fråga om brister i stöd från skolan, skolhuvudmannen eller lärarutbildningen? 

1.2 Frågeställning 

Studiens huvudfrågor är:  

1. Hur ser lärarstudenters upplevda källkritiska kompetens ut i fråga om digital 

teknik?  

2. Är det tekniska kunskaper eller ämneskunskaper som utgör den största 

utmaningen för att lära ut källkritisk kompetens efter bästa förmåga? 

3. I vilken utsträckning upplever lärarstudenter att lärarutbildningen bidrar till att 

lyfta den källkritiska kompetensen? 
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2. Källkritik 

Detta kapitel av arbetet handlar om att ringa in det centrala begreppet: källkritik. Vad 

innebär det? Varför är det viktigt? Detta är också utgångspunkten för hur begreppet ska 

tolkas genomgående i detta arbete. 

2.1 Vad är källkritik? 

Det korta svaret är att källkritik är en verktygslåda med olika metoder som syftar till att 

avslöja vad som är sant om information av och om människor (Thurén 2013: s.4). Det 

något längre svaret kräver inflikandet av ett ytterligare begrepp som är kritiskt tänkande. 

Anledningen till det är att minska begreppsförvirring kring det problemområde som detta 

arbete kretsar kring. Filosofer delar upp kunskap i två kategorier: teoretiska- och praktiska 

kunskaper (Wikforss 2017: s.14). Utifrån dessa kategorier skulle kritiskt tänkande, lite 

förenklat, vara en praktisk kunskap eller mänsklig handling (Wikforss 2017: s.15), som 

att läsa, skriva och räkna, medan källkritik är en teoretisk kunskap (Wikforss 2017: s.14). 

Det här sättet att dela upp kunskap, skulle kunna beskrivas genom en person som ska 

skriva en text. Skriva är en praktisk handling men för att personen ska lyckas behöver hen 

en uppsättning av teoretiska kunskaper, som grammatik, meningsbyggnad och fonetik.  

 

Går det på samma sätt att utgå från att det finns olika teoretiska kunskaper som ingår i 

handlingen kritiskt tänkande? Ur ett psykologiskt perspektiv är detta ett missförstånd 

(Willingham 2008: s.21). Kritiskt tänkande är inte en praktisk handling som bygger på en 

uppsättning teoretiska kunskaper som kan användas när som helst (Willingham 2008: 

s.21; Willingham 2008: s.24). Det är istället ett speciellt sätt att tänka på (Christodoulou 

2014: s.68), som gör att kritiskt tänkande ser olika ut i olika ämnen (Willingham 2008: 

s.22). Det är skillnad på den form av kritiskt tänkande som krävs i ämnet matematik 

jämfört med i ämnet historia. Inom matematiken kallas det för problemlösning 

(Willingham 2008: s.22) och bygger på teoretiska kunskaper om matematiska begrepp 

och tillvägagångssätt medan källkritik i historia är hopflätat med specifika begrepp och 

metoder som är föremål för tanken (Willingham 2008: s.21). Genom att se på källkritik 

som en sida av kritisk tänkande är det fråga om ämnesspecifika metoder som förutsätter 

både specifika ämneskunskaper men också konkret erfarenhet av hur man använder det 
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(Willingham 2008: s.26; Brand-Gruwel, Kammerer, van Meeuwen & van Gog 2017: 

s.234). 

Källkritik är i grunden fyra precisa principer: äkthet, närhet, oberoende och tendens 

(Thurén 2013: s.7), som är enkla att förklara men svåra att uppfylla (Thurén i 

Alexanderson, Sporrong & Westin Tikkanen 2016: s.159). Innan ett faktapåstående går 

igenom en noggrann granskning mot dessa principer gör källkritiken en tydlig distinktion 

mellan fysiska faktapåståenden och muntliga faktapåståenden (Thurén 2013: s.8). Fysiska 

faktapåståenden kallas för kvarlevor och de är fysiska spår från en händelse, såsom 

fingeravtryck eller fotspår på en brottsplats (Thurén 2013: s.90; Howell & Prevenier 

2001: s.17) medan muntliga faktapåståenden är berättelser om en händelse som brukar 

kallas vittnesmål (Thurén 2013: s.8; Howell 2001: s.17 & Prevenier). 

 

Den första principen, eller kravet, som ett faktapåstående måste uppfylla är äkthet. 1981 

spreds nyheten att Tysklands förre diktator Adolf Hitlers dagböcker skulle säljas på 

auktion. En man som hette Gerd Heidemann förmedlade köpet av 62 volymer som skulle 

ha räddats ur en flygkrasch i Dresden (Thurén 2013: s.20; Howell & Prevenier 2001: 

s.58). Det avslöjades senare att dessa dagböcker var förfalskningar eftersom 

dagböckernas bläck, papper och bindning var tillverkade efter Hitlers död 1945 (Thurén 

2013: s.21). 

 

Den andra principen, eller kravet, som ett faktapåstående måste uppnå är ett nära 

tidssamband (Thurén 2013: s.7). Jesus är en historisk person som har funnits i 

verkligheten. Sedan slutet av 1700-talet har det bedrivits forskning för att kartlägga den 

verkliga Jesus men de fann ett problem (Gerhardsson & Åsberg 2019). De fyra 

evangelierna i Nya Testamentet, som betraktas som de främsta källorna över Jesu liv, är 

inte samtida med Jesu liv (Gerhardsson & Hartman, 1969: s.16). De är skrivna flera år 

efter Jesus död. Markusevangeliet, som anses vara det äldsta av de fyra evangelierna, är 

skrivet mellan 67 och 75 e.Kr (Gerhardsson & Hartman, 1969: s.16). Vid den tidpunkten 

som evangeliet börjar bli till har Jesus varit död i sju år (Riesenfeld, 2019). Hur lång tid 

som går efter en händelse har stor betydelse. Om det hinner gå en minut eller flera år gör 

stor skillnad för faktapåståendet tillförlitlighet (Thurén 2013: s.7). En huvudregel är att 

trovärdigheten ökar, ju mer samtida ett vittnesmål är (Thurén 2013: s.31). 



 

11 

 

 

Den tredje principen, eller kravet, som ett faktapåstående måste uppfylla är oberoende 

(Thurén 2013: s.8). Den 30 november 1718 hittades den svenske kungen Karl XII död i 

en skyttegrav i södra Norge (Weibull 1929: s.230). Senare tiders forensiska 

undersökningar kunde visa att kungen dött av ett skott i huvudet (Weibull 1929: s.231). 

Dessa faktapåståenden är sanna och bevisas av kungens kranium, kläderna han bar och 

dokument över hur den svenska militären byggt sina skyttegravar. Vad som fortfarande 

är osäkert är två omständigheter runtomkring kungens död: vem? och varför? Det finns 

dock flera berättelser med påståenden om vad som kan ha hänt (Weibull 1929: s.231). 

Den första person som berättar om kungens död heter André Sicré som arbetade som 

sekreterare åt kronprinsen och det sker i kronprinsens sovrum till honom personligen 

(Weibull 1929: s.233). Kan det verkligen vara så att en sekreterare är det första vittnet av 

kungens döda kropp eller har någon av soldaterna berättat om dödsfallet för sekreteraren? 

Om det istället är så att påståendet om kungens död berättats för sekreterare Sicré som 

senare för vidare påståendet till kronprinsen så är det ett påstående som är beroende av 

ett tidigare påstående. 

 

En berättelse om kungens död som undviker beroende är svårt att hitta (Weibull 1929: 

s.239; (Weibull 1929: s.240; (Weibull 1929: s.244) men kunskapen om hur beroendet 

förhåller sig hjälper till i värderingen av ett faktapåstående (Thurén 2013: s.34). Med 

andra ord kan man säga att om jag berättar något som någon annan berättar för mig så är 

min berättelse beroende av en annan. Det kan även ske genom att andra människor, på 

olika sätt, har inflytande över min berättelse (Thurén 2013: s.34). Motsatsen till detta är 

att två personer, var för sig, berättar om samma händelse och deras berättelser 

överensstämmer med varandra men utan att de känner till vad den andre personen har 

sagt (Thurén & Strachal 2011: s.15). 

 

Den fjärde principen, eller kravet, som ett faktapåstående måste undvika är tendens 

(Thurén 2013: s.63; Howell & Prevenier 2001: s.68). Sveriges äldsta medeltida skrift 

heter Erikskrönikan och är en skildring av Sveriges politiska historia från 1229 till 1319 

(Norborg, 2018). Erikskrönikan är också Sveriges äldsta exempel på ett påstående som 

utger sig för att vara fakta. Det är också ett bra exempel på ett tendensiöst påstående 
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(Andersson, Ingvar 1928; Bolin 1931: s. 245). Författaren är partisk i sin skildring och 

har ett intresse av att visa en tillrättalagd bild av verkligheten (Thurén 2013: s.63). 

Bakgrunden till de tendensiösa inslagen i Erikskrönikan är sannolikt politisk propaganda 

(Andersson, Ingvar 1928; Bolin 1931: s. 245; Bolin 1931: s.246). Partiskhet brukar 

betraktas som grund för ett dåligt faktapåstående, oavsett vad den partiskheten kommer 

sig av. De vanligaste orsakerna är PR, politisk propaganda och polemik för eller emot 

olika intressen (Thurén 2013: s.63). Den mest diffusa av dessa orsaker är PR eftersom det 

kan finnas flera skäl till att ljuga, bara berätta delar av sanningen eller att helt enkelt hålla 

tyst med vad man vet för att få fram en så skönmålande version av den egna parten som 

möjligt (Thurén 2013: s.63). Vad man kan göra då är att försöka få fram motpartens 

version av händelsen och jämföra båda versionerna (Thurén 2013: s.63) för att se vilka 

påståenden som överensstämmer sinsemellan och dessa har hög sannolikhet av att vara 

sant (Thurén 2013: s.64). Det betyder alltså att ett tendentiöst faktapåstående som 

Erikskrönikan måste kompletteras med en lika tendentiös version från motparten för att 

ha ett värde i den medeltida historieskrivningen (Thurén 2013: s.64). Denna motsvarighet 

ur danska källor heter Roskildekrönikan (Bolin 1931: s. 243).  

 

En annan form av partiskhet, som förekommer inom forskningsvärlden, brukar kallas för 

finansieringsbias. Det innebär att resultatet av en studie gynnar den som finansierat den 

(Frans 2017: s.77), såsom forskning om klimatpåverkan från fossila bränslen som 

finansierats av oljeindustrin och visar på bias för oljeindustrin eller forskning om 

näringsrik kost med pengar från sockerindustrin som ger fett skulden för fetma (Frans 

2017: s.79). Å ena sidan är problemet med partiskt tendentiösa faktapåståenden stort 

eftersom det finns många påståenden som är just det. Det kan vara mer eller mindre 

explicit och den digitala världen är inget undantag (Thurén & Strachal 2011: s.18). Å 

andra sidan är det fel att lägga för stor vikt vid det tendentiösa kravet då de bakomliggande 

faktorerna kan vara bristande kunskap, felbedömningar, missuppfattningar, ren glömska 

(Thurén & Strachal 2011: s.21) eller självbedrägeri som lurar en människa omedvetet 

(Thurén & Strachal 2011: s.75). 
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2.2 Varför är källkritik viktigt? 

Källkritik är en viktig verktygslåda för att människor ska kunna tillgodogöra sig kunskap. 

Hur kommer det sig? Att tillgodogöra sig kunskap är mer komplicerat än att läsa en text 

och memorera den utantill. Det krävs mer av mig som läsare för att lägga texten på minnet 

(Wikforss 2017: s.14). Frågorna om vad kunskap är och om hur vi tillägnar oss kunskap 

är filosofiska frågor, som av sin natur är komplicerade. Det finns inte en form av kunskap, 

vi människor måste skilja på teoretisk och praktisk kunskap. Teoretisk kunskap är 

måhända sådant som människor kan lära sig genom att läsa en bok medan praktisk 

kunskap är den form av kunskap som betonas i den nuvarande läroplanen, alltså förmågor, 

såsom cykla eller kritiskt tänkande (Wikforss 2017: s.14). 

2.3 Historisk bakgrund till källkritisk metod 

Källkritiken fick sitt genombrott i Sverige genom två bröder på den Historiska 

institutionen vid Lunds universitet (Jarrick & Söderberg 1998: s.126). Lauritz Weibull 

kom i kontakt med den källkritiska teorin när han utforskade Danmarks medeltida historia 

(Björk & Johansson 2009: s.426; Jarrick & Söderberg 1998: s.126).  

 

Tillsammans med sin äldre bror Curt Weibull gick de igenom äldre faktapåståenden som 

värderats som sanning utan närmare granskning. Lauritz Weibull rekonstruerade Nordens 

medeltidshistoria och analyser av händelser som Stockholms Blod bad och Karl XII:s död 

(Björk & Johansson 2009: s.365) medan Curt Weibull fokuserade på Drottning Kristina 

(Björk & Johansson 2009: s.428). Deras praktiska arbete med källkritiska metoder på 

äldre historieforskning formade därmed vad som kom att kallas för den källkritiska skolan 

(Jarrick & Söderberg 1998: s.126). Standardverket för denna forskningstradition är 

Lauritz Weibulls Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000 som 

publicerades 1911 (Björk & Johansson 2009: s.360; Jarrick & Söderberg 1998: s.126), 

där det redan i förordet konstateras att denna historiska metod innebar en omvärdering av 

dåtidens historia som visade att enbart de större händelseförloppen gick att belägga 

(Weibull 1911: s.0). Den källkritik som Weibullarna utvecklade för en svensk kontext 

hade sitt ursprung i Frankrike och filosofen Joseph Bédiers bok Les legendes épiques. 

Recherches sur la formation des chansons de geste som via omvägar i Danmark nådde 

brödernas öron (Björk & Johansson 2009: s.361). 
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3. Forskningsbakgrund 

Detta kapitel är en sammanfattning av forskningsläget kring källkritik. De första tre 

delarna är en tematisk överblick över studier som gjorts av elever och källkritik, lärare 

och källkritik respektive lärarstudenter och källkritik. Den sista delen fokuserar på de 

specifika frågorna som tas upp i enkäten och vad tidigare forskning säger om dem. 

3.1. Elever och källkritik 

Under den här rubriken har studier samlats som på olika sätt undersöker elever och 

källkritik. Det kan handla om elevers faktiska källkritiska förmåga, elevers förståelse av 

källkritiska metoder eller elevers uppfattningar om sin källkritiska förmåga. 

 

Den senaste stora studien av elevers källkritiska förmåga publicerades i Theory and 

Research in Social Education 2018. Studien visar på stora brister i elevers förmåga att 

källkritiskt granska information genom digital teknik (McGrew, Breakstone, Ortega, 

Smith & Wineburg 2018: s.183). 2 616 elever fick i uppgift att lösa varierande källkritiska 

problem genom olika tillvägagångssätt. Deltagarna i studien var elever från middle 

school, high school och college i tolv amerikanska delstater, resursfattiga skolor såväl 

som resursstarka skolor fanns med i studien (McGrew, Breakstone, Ortega, Smith & 

Wineburg 2018: s.165). Den stora variationen i elevbakgrund är intressant i sig men det 

viktiga är att det inte påverkar resultatet. Eleverna har genomgående lika svårt att lösa de 

källkritiska problemen oavsett utbildningsnivå eller bakgrund (McGrew, Breakstone, 

Ortega, Smith & Wineburg 2018: s.165). Mellan 2015 och 2016 genomförde samma 

forskargrupp en liknande studie med 7 804 elever i tolv amerikanska delstater men färre 

antal källkritiska övningar (Wineburg, McGrew, Breakstone & Ortega 2016: s.3). 

Forskarna beskriver hur de brottades med att hitta rätt svårighetsgrad på uppgifterna, då 

de ansåg att uppgifterna var för enkla. Det visade sig att de överskattat elevernas förmåga 

att som ”digital natives” kunna hantera digital teknik på ett problematiserande sätt 

(Wineburg, McGrew, Breakstone & Ortega 2016: s.4). Denna slutsats stöds av en 

omfattande observationsstudie av 1 060 collegestudenter från 2010, som tittade närmare 

på hur sökprocessen går till för unga, dess roll i värdering av faktapåståenden och hur 

processen fram till en bedömning ser ut genom att observera och intervjua de 1 060 

studenter som går ett skrivprogram vid University of Illinois (Hargittai, Fullerton, 
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Menchen-Trevino & Thomas 2010: s.473). Ett tydligt resultat av observationerna och 

intervjuerna var att majoriteten av studenterna gjorde sina val utifrån hur högt upp bland 

sökträffarna deras valda faktapåstående hamnat (Hargittai, Fullerton, Menchen-Trevino 

& Thomas 2010: s.479). Tidigare forskning har visat att ungdomar och studenter har stor 

tillit till Google och anser att sökträffarna är ett resultat av hög trovärdighet, genom att 

följa hur studenternas ögon rör sig över en sida (Pan, Hembrooke, Joachims, Lorigo, Gay 

& Granka 2007: s.812). Det har genomförts flera ämnesspecifika studier som tittat på om 

studenter i ett visst ämne har de ämneskunskaper som förväntas. Ett exempel på en sådan 

studie gav 19 förstaårsstudenter och 16 universitetslärare i psykologiämnet 

ämnesspecifika uppgifter att besvara genom informationssökning. Forskarna jämförde 

sedan dessa svar för att se hur de skiljde sig åt (Brand-Gruwel, Kammerer, van Meeuwen 

& van Gog 2017: s.238). Studien visade att båda grupper hade samma nivå av kunskap i 

informationssökning men universitetslärarna hade högre nivå av kunskap i 

psykologiämnet (Brand-Gruwel, Kammerer, van Meeuwen & van Gog 2017: s.243). 

Trots denna skillnad i kunskapsnivå var båda grupperna lika dåliga på att värdera 

påståendens äkthet, beroende eller tendens (Brand-Gruwel, Kammerer, van Meeuwen & 

van Gog 2017: s.246). Tidigare studier visar samma trend, att metoderna för 

informationssökning är de samma för studenter som lärare (Brand-Gruwel, Wopereis & 

Vermetten 2005: s.500). En svensk studie har omfattat 532 gymnasieelevers källkritiska 

förmåga att värdera trovärdigheten på digitala nyhetsplattformar. Studien visar att flera 

av deltagarna har svårt att skilja på falska, partiska och tillförlitliga nyheter (Nygren & 

Guath 2018: s.375). Studien visade också att två faktorer var avgörande för att deltagarna 

skulle svara rätt på uppgifterna. Den första faktorn var att deltagarna pratade svenska 

hemma och den andra faktorn var att de har en hög nivå av medialiteracity (Nygren Guath 

2018: s.377). En norsk studie undersökte om kraven digital kompetens i den nya 

läroplanen gett resultat. Studien omfattade 593 gymnasieelever som fick ta ställning till 

påståenden som: Vilket påstående om Wikipedia är sant? Kan du lita på påståenden du 

hittar i Store Norske Leksikon (norska NE)? Resultatet visade inte hur eleverna besvarat 

dessa specifika frågor men att forskarna ansåg dem viktiga för studien (Hatlevik & 

Guðmundsdóttir 2015: s.348). 
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Ett annat perspektiv på källkritik är att forskare tillsammans med undervisande lärare lär 

ut en källkritisk metod för elever och följer upp detta med någon form av kunskapstest 

för att se hur metoden har landat hos eleverna. ”Nyhetsvärderaren” är en källkritisk metod 

som är utformad som en checklista för att hjälpa elever att källkritiskt granska nyheter 

utifrån tre tydliga frågor: Vem är avsändaren? Vilka är bevisen? Har ni jämfört med andra 

nyhetssidor? (Nygren & Brouneus 2018: s.9). Experimentet bestod av två delar: en enkät 

och prövning av metoden. 2 644 gymnasieelever deltog i experimentet (Nygren & 

Brouneus 2018: s.12). Resultatet från enkäten visade att den stora majoriteten av 

deltagarna tar del av nyheter via mobilen, där nyheterna kommer till dem på sociala 

medier eller genom kvällstidningar (Nygren & Brouneus 2018: s.13). När deltagarna i 

smågrupper använde Nyhetsvärderaren för att värdera nyheter fick alla nyheter hög 

trovärdighet. Nyheter om politik, brott och sport har något högre trovärdighet, enligt de 

deltagande gymnasieeleverna, än nyheter om kultur och livsstil (Nygren & Brouneus 

2018: s.18). Det står i läroplanen att elever ska få möjlighet att utveckla historiskt 

tänkande. För att lyckas med det behöver de träna sig i källkritik (Skolverket 2016: s.199), 

genom att möta historiska faktapåståenden och träna sig i att värdera sanningshalten i 

dessa exempel (Wineburg 2001: s.8). En tvärvetenskaplig studie gav 110 gymnasieelever 

tillgång till en historisk databas och undersökte elevernas förståelse av historiskt tänkande 

genom digital teknik (Nygren, Sandberg & Vikström 2014: s.208). Studien visade att 

användningen av historiska källor kan förändra elevers uppfattning om detta materials 

användarbarhet och samtidigt minskar den blinda tilltron till faktapåståenden (Nygren, 

Sandberg & Vikström 2014: s.228). 

 

Ett tredje perspektiv på elevers relation till källkritik är elevers egna uppfattningar om sin 

källkritiska förmåga. En kvantitativ studie vid JMK i Stockholm undersökte 110 

gymnasieelevers kunskap om att använda källkritiska metoder på Facebook. Studien 

visade på tydliga brister i förmågan att källkritiskt värdera nyheter samtidigt som 

majoriteten av eleverna ansåg att de fått tillräckligt med utbildning i källkritik (Cederquist 

2016: s.2). En annan studie vid Södertörns högskola med 125 deltagande gymnasieelever, 

med ett annan huvudfokus, (Abrahamsson & Björkman 2017: s.2) visar på samma trend 

där eleverna anser sig själva duktiga på att värdera nyheter källkritiskt (Abrahamsson & 

Björkman 2017: s.31). Samma trend går att spåra i den ovannämnda svenska studien om 
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532 gymnasieelevers källkritiska förmåga eftersom den utgår elevernas självskattning 

och sätts i relation till deras verkliga källkritiska förmåga som beskrevs ovan (Nygren 

Guath 2018: s.378). 

3.2. Lärare och källkritik 

Vad säger forskningen om lärares förståelse av källkritiska metoder? Det närmaste som 

går att hitta är en amerikansk studie som bestod av omfattande observationer av hur tre 

yrkesgrupper som ägnar sig åt informationssökning och källkritik i sin profession går 

tillväga i sin yrkesutövning (Wineburg & McGrew 2017: s.1). Deltagarna i studien var 

tio historiker (Wineburg & McGrew 2017: s.5), tio faktagranskare och 25 doktorander 

(Wineburg & McGrew 2017: s.6). Syftet med studien var att studera hur dessa 

professionella informationssökare och källkritiska individer går tillväga för att värdera 

faktapåstående genom digital teknik. Vad använder de för metoder och skiljer de sig åt? 

(Wineburg & McGrew 2017: s.4). Historiker och doktorander är akademiska professioner 

som förväntas kunna värdera information och använda metoder för källkritik (Wineburg 

& McGrew 2017: s.5). Yrkesgruppen faktagranskare är mer känd i Sverige under den 

något diffusa beteckningen researcher, de återfinns i nyhetsmedier, på myndigheter eller 

på olika organisationer, med uppdrag att söka och värdera faktapåståenden för olika 

syften. Ett av resultaten från studien är att historiker och doktorander undersöker en 

nätsida vertikalt, vilket betyder uppifrån och ned, medan faktagranskare undersöker en 

nätsida horisontalt, vilket betyder att skumma igenom texten, öppna andra sidor för att 

jämföra och värdera sidan. Faktagranskarna tog kortare tid på sig i sitt tillvägagångssätt 

(Wineburg & McGrew 2017: s.1). Därutöver är det bara att konstatera att jag inte hittar 

studier som gjorts med lärare i förhållande till källkritik, alltså forskning som går ut på 

att studera lärares faktiska kunskaper eller att studera lärares upplevda källkritiska 

kompetens. 

3.3. Lärarstudenter och källkritik 

Vilka kompetenser är viktiga för lärare som ska undervisa om källkritik? (Ung 2016: s.1). 

Denna fråga var föremål för en studie vid Högskolan i Dalarna som frågade 191 blivande 

SO-lärare vid sju av Sveriges 16 lärosäten med lärarutbildningar (Ung 2016: s.17). 

Utgångspunkten för denna enkätstudie var Lee S. Shulmans teori PCK, en förkortning av 

Pedagogical Content Knowledge, som placerar undervisning i skärningspunkten mellan 
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teknisk kompetens, ämneskunskaper och pedagogisk kompetens (Shulman 1986: s.8). 

Shulman menade att en eller två av dessa kompetenser inte räckte till för att ge elever en 

tillräcklig undervisning (Shulman 1986: s.8; Koehler & Mishra 2009, s. 66). 

Respondenterna på studien ansåg att de tekniska kunskaperna om digital teknik är viktig 

för undervisning i källkritik (Ung 2016: s.20), att ämneskunskaperna i geografi, historia, 

religion och samhällskunskap är alla viktiga för undervisning i källkritik (Ung 2016: s.24) 

och de ansåg att pedagogiska kunskaper är viktiga men saknades i deras utbildning (Ung 

2016: s.26). En norsk studie betonar också vikten av att lärare måste ha källkritiska 

kunskaper för att kunna undervisa elever hur man använder källkritiska metoder 

(Andreassen & Bråten 2013: s.832). Därutöver är det bara att konstatera att jag inte hittar 

studier som går ut på att studera lärarstudenters faktiska kunskaper eller att studera 

lärarstudenters upplevda källkritiska kompetens. Det har gjorts sökningar i flera 

vetenskapliga databaser utan resultat. 

3.4. Studier om de källkritiska metoder som utgör enkätfrågorna 

Många studier har gjorts om människors tillvägagångssätt när de använder sökmotorer, 

däribland hur träfflistan de facto är uppbyggd och hur människor upplever resultaten av 

en informationssökning (Hargittai, Fullerton, Menchen-Trevino & Thomas 2010: s.470). 

Det finns flera sökmotorer, såsom Yahoo och Bing (tidigare MSN), i det digitala 

medielandskapet men den som procentuellt används flitigast vid informationssökning är 

Google (Pan, Hembrooke, Joachims, Lorigo, Gay & Granka 2007: s.801). Träfflistan vid 

en informationssökning fungerar så att en sökning på ett specifikt ord eller fras generar 

tio förslag på webbsidor med relevant innehåll kopplat till ämnet. Vad som avgör vilka 

förslag som visas är sökmotorns algoritm (Pan, Hembrooke, Joachims, Lorigo, Gay & 

Granka 2007: s.802). Studier kring hur människor upplever sökmotorer har gjorts genom 

blickspårning, en teknik som mäter ögats rörelser, och därmed vad människor lägger 

märker till vid användningen av sökmotorer som Google (Pan, Hembrooke, Joachims, 

Lorigo, Gay & Granka 2007: s.804). En studie från 2007 visade att collegestudenter har 

stor tillit till i vilken ordning som sökträffar visas på Google, oavsett om informationen 

är relevant eller hur studenterna värderar alternativen i efterhand (Pan, Hembrooke, 

Joachims, Lorigo, Gay & Granka 2007: s.816), valde studenterna ett av de tre alternativen 

som återfanns överst i träfflistan (Pan, Hembrooke, Joachims, Lorigo, Gay & Granka 

2007: s.814). Tidigare studier visar liknande resultat (Granka, Joachims & Gay 2004). 
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Hur personlig information används av sociala medier för reklam kan summeras med gilla-

knappen på Facebook. Att klicka på knappen fungerar på samma sätt som att skriva 

reklam ja tack på sin brevlåda. Om det är ett företag du ”gillar” så kommer information 

om företaget synas i ditt flöde (Brown 2011: s.173). Redan när en person skapar ett 

Facebook-konto och godkänner användarvillkoren börjar Facebook att skicka 

individanpassad reklam till det nya kontot (Facebook 2019). Vetskapen om att det är såhär 

som Facebook fungerar är begränsad (Haida & Rahim 2015: s.7). Det visar en studie av 

sociala medier-användare från Univerisiti Teknologi i Malaysia (Haida & Rahim 2015: 

s.2).  

 

Trovärdigheten för nyhetsmedier har varit föremål för forskning sedan 1950-talet då Carl 

Hovland och hans kollegor vid Yale Communication Research Program började mäta 

människors attityder till och förtroende för nyhetsmedier (Kohring & Matthes 2007: 

s.232). Hovland kunde urskilja två faktorer för människors förtroende till medier: 

saklighet och opartiskhet (Kohring & Matthes 2007: s.233). Ett hinder för att kunna 

värdera trovärdigheten i nyheter är att eleverna förstår skillnaden mellan den information 

som dyker upp i deras nyhetsflöden varje dag (Nygren, Brounéus & Svensson 2019: s.87), 

med tanke på att fejkade nyheter kan se lika trovärdiga ut som faktiska nyheter (McGrew, 

Breakstone, Ortega, Smith & Wineburg 2018: s.179). En svensk studie omfattade 2 748 

elever i åldrarna 15 till 19 (Nygren, Brounéus & Svensson 2019: s.92). Forskarna 

undersökte hur elevernas nyhetsflöden såg ut (Nygren, Brounéus & Svensson 2019: s.87). 

Elevernas flöden bestod av traditionella mediers nyheter som de tog del av tre 

huvudsakliga sätt: genom mediernas egna webbsidor, genom mediernas egna 

applikationer i telefonen eller genom sociala medier som Facebook, Twitter, Snapchat 

och Instagram (Nygren, Brounéus & Svensson 2019: s.95). Forskarna undersökte också 

hur eleverna värderade trovärdigheten i de nyheter som fanns i deras flöden (Nygren, 

Brounéus & Svensson 2019: s.87). Denna del av studien visade att eleverna ifrågasatte 

en 10 % av alla nyheter i deras flöden (Nygren, Brounéus & Svensson 2019: s.97). En 

närmare titt på vilka nyheter som ifrågasattes var det framförallt uppdateringar om brott 

och olyckor med Nyheter 24 som källa eller uppdateringar om invandrare med Fria Tider 

som källa (Nygren, Brounéus & Svensson 2019: s.98). Ett annat hinder för att kunna 
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värdera trovärdigheten i nyheter är att tilliten till tekniken är så stark att användare väljer 

att inte ifrågasätta trovärdigheten (McGrew, Breakstone, Ortega, Smith & Wineburg 

2018: s.183; Hargittai, Fullerton, Menchen-Trevino & Thomas 2010: s.479; Stapleton 

2005: s.137). Under rubriken Elevers förståelse av källkritiska metoder har jag tidigare 

beskrivit ett forskningsprojekt som syftade till att mäta elevers förmåga att värdera 

trovärdigheten i nyheter (Nygren & Brouneus 2018: s.12). Resultatet blev att eleverna 

gav alla nyheter från traditionella nyhetskällor hög trovärdighet, oavsett om ämnet var 

brott, nöje eller politik (Nygren & Brouneus 2018: s.18). 

 

I ett digitalt medielandskap är det viktigt att kunna skilja på vad som är vad, särskilt 

eftersom formen på information ser likadan ut och ger sken av att vara likvärdig 

information med lika stark trovärdighet (Metzger 2007: s.2078). Forskning kring 

faktakällor i det här sammanhanget har studerat trovärdigheten för Wikipedia som 

faktakälla i sig och jämförelser mellan Wikipedia och den brittiska motsvarigheten till 

Nationalencyklopedin som heter Encyclopedia Britannica (Loveland & Reagle 2013: 

s.1294). I Frankrike genomfördes en enkätstudie med 841 personer i åldrarna elva till 25 

för att studera trovärdigheten till Wikipedia som faktakälla (Mothe & Sahut 2018: s.1). 

Resultatet visade att användningen av Wikipedia som faktakälla var stort och att 

användningen av Wikipedia som källa var densamma i alla åldrar. Den stora skillnaden 

mellan åldrarna var att ju äldre personerna var desto större tillit hade de till Wikipedia 

som källa (Mothe & Sahut 2018: s.19). En tidigare studie från Manchester Metropolitan 

University har tittat närmare på tilliten till Wikipedia som faktakälla (Rowley & Johnson 

2013: s.494). 20 andraårsstudenter och 30 mastersstudenter fick svara på frågar om vad 

som gör att de upplever information som trovärdig och de fick värdera trovärdigheten i 

att använda en artikel på Wikipedia som faktakälla i en inlämningsuppgift (Rowley & 

Johnson 2013: s.498). Deltagarna i studien lyfte fram förekomsten av referenser som en 

viktig faktor för trovärdigheten (Rowley & Johnson 2013: s.501) medan textstrukturen 

och grammatiken var faktorer som hade varierande betydelse för trovärdigheten (Rowley 

& Johnson 2013: s.503). 

 

Alla webbsidor som finns i en webbläsare är registrerade någonstans. I Sverige ansvarar 

Internetstiftelsen för registrering av alla webbsidor med toppdomänen .se. Det betyder att 
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alla webbsidor som slutar .se måste vara registrerade hos Internetstiftelsen 

(Internetstiftelsen 2019a). På deras hemsida kan man ta reda på vem som står bakom en 

webbsida som www.hkr.se och resultatet blir Högskolan Kristianstad (Internetstiftelsen 

2019b). Om jag istället vill ta reda på vem som står bakom en webbsida från andra länder, 

som USA är webbsidan who.is en etablerad motsvarighet (Whois 2019a). Jag kan 

exempelvis söka på stanford.edu och få resultatet att Stanford University står bakom den 

webbsidan (Whois 2019b). De som driver Who.is är en oberoende stiftelse i USA som 

heter ICANN (Whois 2019c). Den 5 februari 2019 bytte den oberoende stiftelsen namn 

från förkortningen IIS till ovannämnda Internetstiftelsen med det uttalade målet att öka 

kunskapen om vilka de är och vad de gör, efter en egen undersökning som visade att 

kännedomen om stiftelsens existens och dess verksamhet var låg enligt affärsområdes- 

och kommunikationschefen Jannike Tillå (Internetstiftelsen 2019c). 

Att avgöra trovärdigheten i bilder fungerar på samma sätt som med text. En bilds 

trovärdighet är bunden till faktorer som avsändare, medium, kontext och mottagare. Om 

jag får en bild från en nära vän till mig, påverkas bildens trovärdighet av hur väl jag litar 

på min vän. Hur bilden presenteras och vilket sammanhang har stor betydelse för vår 

bedömning om bilden är trovärdig eller inte (Pettersson 2001: s.31). 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Den här undersökningen hör hemma i en didaktisk forskningstradition. De klassiska 

frågorna för didaktiken genomsyrar detta arbete. I det här kapitlet redogörs för de 

teoretiska utgångspunkter som didaktiken bygger på. Därefter beskrivs hur den här 

undersökningen mer specifikt är inom ramen för ämnesdidaktik.      

4.1. Didaktik 

Vad är det som påverkar undervisning och lärande? Didaktikens utgångspunkt är vad, hur 

och varför. Detta är de klassiska frågorna, som jag kommer gå närmare in på i nästa del. 

Dessa tre frågor används för att analysera och förstå vilka faktorer som påverkar 

undervisning och lärande (Skolverket 2019; Svedner & Säfström 2000: s.44; Uljens 1997: 

s.18). 

 

De klassiska frågorna inom den didaktiska forskningstraditionen är alltså vad, hur och 

varför. Vad ska vi undervisa om? Hur ska undervisningen gå till? Varför ska vi välja ett 

ämne framför ett annat? (Skolverket 2019; Svedner & Säfström 2000: s.28; Uljens 1997: 

s.17). Enkätundersökningen fokuserar på källkritik utifrån frågan vad vi ska undervisa 

om, forskningsbakgrund går igenom tidigare studier av källkritik med Vad-frågan i fokus. 

 

Ett annat sätt att analysera faktorerna som påverkar undervisning och lärande är den så 

kallade didaktiska triangeln som ser på undervisning utifrån tre element: innehållet, 

läraren och eleven. Den didaktiska triangeln används också för relationerna emellan dessa 

tre element (Skolverket 2019; Svedner & Säfström 2000: s.40). 

4.2. Ämnesdidaktik 

Forskningen som bedrivs inom den didaktiska forskningstraditionen delas in i två 

forskningsområden: allmändidaktik och ämnesdidaktik (Skolverket 2019; Uljens 1997: 

s.19). Allmändidaktisk forskning riktar sig mot att ge ett holistiskt grepp över didaktiken 

och omfattar samtliga av de klassiska didaktiska frågorna (Skolverket 2019; Svedner & 

Säfström 2000: s.68). 

 



 

24 

 

Ämnesdidaktisk forskning riktar sig mot ett särskilt ämne som historia eller ett specifikt 

studieområde som källkritik. Å ena sidan är gränsen mellan dessa forskningsområden inte 

så hård som den beskrevs ovan men å andra sidan ger den en tydlig fingervisning för 

denna undersökning (Skolverket 2019; Svedner & Säfström 2000: s.68; Uljens 1997: 

s.123). Enkätundersökningen är specifikt fokuserad på källkritiska metoder och om det 

är en specifik aspekt såsom tekniska kunskaper, ämneskunskaper eller brister i 

lärarutbildningens undervisning om källkritiska metoder. Källkritik i sig har sin bakgrund 

i historieämnet men ur ett didaktiskt perspektiv är det en del av samhällsvetenskapen, 

som i sin tur hör hemma i flera olika forskningsområden (Svedner & Säfström 2000: 

s.91). I Lgr11 å andra sidan hör källkritiken hemma i svenska (Skolverket 2016: s.254) 

såväl som So-ämnena historia (Skolverket 2016: s.204), samhällskunskap (Skolverket 

2016: s.221). 

 

Ämnesdidaktisk forskning idag är huvudsakligen tematiska, exempelvis forskning om 

digitalisering i skolan. De klassiska frågorna för didaktiken undersöks med digitalisering 

som en faktor som påverkar undervisning men också kopplat till den didaktiska triangelns 

element och relationen mellan två av elementen (Skolverket 2019). 
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5. Metod och material 

I detta kapitel presenteras valet av metod, material och analys. Den första delen är ett 

resonemang om lämpligheten att använda enkät som metod för att besvara den aktuella 

frågeställningen. De följande tre delarna presenterar valet av metod och undersökningens 

utformning, valet av material och materialinsamlingen respektive tillvägagångssättet för 

analys under varsin rubrik. I den avslutande femte delen diskuteras några etiska aspekter 

såsom anonymitetskravet från dataskyddsförordningen GDPR som undersökningen 

ställdes inför. Inriktningen på min undersökning har förändrats under processen från 

kunskapsöversikt till empirisk undersökning. Fokus flyttades från faktisk kompetens till 

upplevd kompetens. 

5.1. Hur finner jag svar på min frågeställning? 

Valet av lämplig metod utgår direkt ifrån den aktuella frågeställningen. Designen av 

undersökningen bygger helt på vilka frågor som jag vill ha svar på genom min 

undersökning (Bryman 2018: s.75). Det specifika syftet med denna undersökning var 

lärarstudenters upplevda kompetens. De två avgörande faktorerna för att välja en 

webbaserad enkätundersökning var möjligheten till att få ett större antal lärarstudenters 

deltagande och möjligheten att jämföra svar i ett större material (Bryman 2018: s.167). 

 

Min undersökning var en kvantitativ kartläggning där insamlingen av enkätsvar blev 

föremål för en statistisk bearbetning som gjorde det insamlade materialet tolkningsbart 

(Denscombe 2018: s.24). Den främsta nackdelen med denna undersökning var att 

svarsfrekvensen var för låg för att resultatet skulle kunna sägas vara statistiskt säkerställt 

(Denscombe 2018: s.55). Detta i sin tur fick till följd att möjliga tolkningar inte är 

generaliserbara för hela populationen lärarstudenter med inriktning mot årskurs 4–6 

(Denscombe 2018: s.38). 
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5.2. Enkäten 

5.2.1. Avgränsning av undersökningspopulation 

Innan enkätundersökningen kunde börja var det viktigt att avgöra vilken grupp av 

lärarstudenter som var relevanta för undersökningen. Det var därför viktigt att snäva av 

undersökningspopulationen till lärarstudenter med inriktning mot årskurs 4–6 som gick 

de sista två terminerna av sin utbildning (Denscombe 2018: s.38) vid tiden för enkäten.  

 

Det var också viktigt att ta hänsyn till att längden på en utbildning varierade från lärosäte 

till lärosäte. Om utbildningen var på fyra år innebar det lärarstudenter som vid tiden för 

undersökningen gick termin sju eller åtta och om utbildningen var på fem år innebar det 

lärarstudenter som vid tiden för undersökningen gick termin nio eller tio. 

 

I följande del, 5.3. Materialinsamling, redovisas hur materialet samlades in. 

Tillvägagångssättet att lägga upp enkätundersökningen på lärplattformar och sociala 

medier innebar att deltagarna i enkäten utgjorde ett frivillighetsurval, eftersom vem som 

helst med tillgång till en specifik lärplattform eller medlemskap i en viss grupp på sociala 

medier kunde gå in och delta i enkäten (Wenemark 2017: s.215).  

 

Det gjordes en ansats att bjuda in alla studenter som ingick i undersökningspopulationen 

som beskrevs ovan på ett sätt som kan beskrivas som systematiskt men långt ifrån alla 

lärosäten svarade överhuvudtaget eller svarade med intresse på förfrågan (Bryman 2018 

s.232). Detta faktum innebar i sig ett bortfall av lärarstudenter som ingår i 

undersökningspopulationen (Bryman 2018 s.240) och utgjorde orsaken till 

insamlingsmetod tre, som redogörs för under rubrik 5.3.4. Insamlingsmetod tre: länk via 

sociala medier nedan. 

 

I undersökningen deltog också en kontrollgrupp bestående av verksamma lärare med 

inriktning mot årskurs 4–6 och som undervisade i svenska eller So-ämnena, som valdes 

specifikt för deras sannolika expertis i källkritik eftersom det är inskrivet i kursplanerna 

för respektive ämne (Denscombe 2018: s.110). 
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5.2.2. Variabler 

Undersökningspopulationen delades in i kohorter efter ålder och kohorterna i sig utgjorde 

nominala variabler för analysen (Bryman 2018: s.410). Enkäten utformades på ett sådant 

sätt att påstående ett till sex i första delen skulle kunna jämföras mot påstående sju till 

tolv i den andra delen. Denna design möjliggjorde ställningstaganden till påstående ett 

till sex respektive sju till tolv som variabler för korrelation (Wenemark 2017: s.252; 

Bryman 2018: s.409).  

5.2.3. Enkätverktyg 

För denna undersökning valdes ett digitalt enkätverktyg som hette Surveymonkey. 

Verktyget hade en färdig mall för enkäter via HKR som gav studien ett professionellt 

utseende (Surveymonkey 2019).  

5.2.4. Utformning av webbenkäten 

Inspiration till webbenkäten var en stor studie från Stanford University som testade 

elevers källkritiska förmåga i olika sammanhang (McGrew, Breakstone, Ortega, Smith & 

Wineburg 2018: s.183) och ett examensarbete från Högskolan i Dalarna som genomförde 

en enkätundersökning med 191 blivande SO-lärare vid sju av Sveriges dåvarande 16 

lärosäten med lärarutbildningar (Ung 2016: s.17) om vilka kompetenser som de ansåg 

vara viktiga för lärare som ska undervisa om källkritik (Ung 2016: s.1). I studien från 

Stanford University fick eleverna uppgifter som: vem stod bakom en webbsida, jämförde 

olika källor, avgjorde trovärdigheten i nyheter (McGrew, Breakstone, Ortega, Smith & 

Wineburg 2018: s.174), avgjorde trovärdigheten i bilder (McGrew, Breakstone, Ortega, 

Smith & Wineburg 2018: s.175) och hur man använde sökmotorer (McGrew, Breakstone, 

Ortega, Smith & Wineburg 2018: s.181). De jämförde också inlägg på Facebook samt att 

värdera trovärdigheten i påståenden som görs på sociala medier (McGrew, Breakstone, 

Ortega, Smith & Wineburg 2018: s.179). Enkätundersökningen från Högskolan i Dalarna 

presenterade påståenden för de blivande SO-lärarna som de skulle ta ställning till. Det 

handlade exempelvis om hur viktigt de tyckte det var att de hade kunskap om ”hur 

informationsflödet på sociala medier och träfflistan i sökmotorer fungerar”, kunskap om 

”hur digitala nyhetstidningar och annan media på internet presenterar nyheter” (Ung 

2016: s.12) och kunskap om ”hur man kan gå tillväga för att kritiskt granska och värdera 

källors trovärdighet” (Ung 2016: s.14).  
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Med utgångspunkt i dessa studier utformades en webbenkät. Den färdiga enkäten bestod 

av 18 påståenden/frågor fördelade på tre separata delar. Den första delen fokuserade på 

lärarstudenternas upplevda kompetens. Den andra delen fokuserade på lärarutbildningen 

och den tredje delen efterfrågade bakgrundsinformation om deltagarna. Del ett döptes till 

Hur bedömer du din kompetens om källkritik i följande situationer? och bestod av sex 

påståenden som lärarstudenterna skulle ta ställning till. Del två döptes till Hur bedömer 

du din lärarutbildning? och bestod av ytterligare sex påståenden. Varje påstående 

åtföljdes av en skala från ett till sex, som innebar att deltagarna skulle göra en bedömning 

av sin upplevda kompetens i den första delen och hur väl de upplever att lärarutbildningen 

bidragit till deras kompetens i den andra delen. Påståendena konstruerades så att 

exempelvis påstående ett ur del ett av enkätundersökningen har samma tema som 

påstående sju ur del två, se figur 1 och 2 nedan. Likheterna var att båda påståendena 

frågade efter hur träfflistan i sökmotorer som Google fungerar. 

 

Figur 1: Påstående ett ur del ett av enkätundersökningen. 

Skillnaderna mellan påståendena var att det första påståendet frågade enkätdeltagarna om 

en bedömning av deras egen upplevda kompetens medan påstående sju frågade efter om 

deras lärarutbildning bidragit till deras upplevda kompetens. 

 

Figur 2: Påstående sju ur del två av enkätundersökningen. 

Samtliga påståenden var konstruerade på samma sätt. Temat för påståendena var tekniska 

kunskaper om hur träfflistan i sökmotorer som Google fungerar, hur information på 
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sociala medier används av företag för annonser eller hur man tar reda på vem som står 

bakom en webbsida och ämnesdidaktiska kunskaper om trovärdigheten i nyheter, 

trovärdigheten i bilder eller är det hur man värderar skillnaden mellan olika faktakällor. 

5.2.5. Bakgrundsinformationen 

Den tredje delen av enkätundersökningen bestod av sex frågor som frågade efter 

bakgrundsinformationen för enkätdeltagarna. Fråga 13, se figur 3 nedan, handlade om att 

försäkra mig om att kraven för undersökningspopulationen uppfylldes. Det var möjligt 

för lärarstudenter utanför undersökningspopulationen att genomföra enkäten men denna 

fråga gjorde det möjligt att sålla bort dem i bearbetningen av materialet. 

 

Figur 3. Fråga 13: Studerar du på en lärarutbildning med inriktning årskurs 4–6. 

Fråga 14 konstruerades utifrån listan för materialinsamling, som beskrivs närmare under 

rubriken materialinsamling. Vad frågan syftade till var att ge en överblick över geografisk 

spridning. Därför utformades frågan ”Vilken högskola/vilket universitet studerar du på?” 

med 16 svarsalternativ för studenterna att välja emellan. 16 högskolor eller universitet 

med lärarutbildning (Universitets- och högskolerådet 2017). Fråga 15 var ytterligare en 

fråga som syftade till att försäkra mig om att kraven för undersökningspopulationen 

uppfylldes. Det gick att delta i enkäten för studenter mellan termin fem och tio men i 

bearbetningen var det möjligt att filtrera bort studenter som inte kommit så långt i sin 

utbildning som termin sju av åtta eller termin nio av tio. 

 

Fråga 16 och 17 var ja och nej-frågor som konstruerades för att kontrollera om 

enkätdeltagarna har kommit i kontakt med ämnet källkritik under sin lärarutbildning eller 

under gymnasiet. Fråga 16 löd ”Har du läst SO-kurser under din lärarutbildning?” och 17 
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var ”Har du läst källkritik på gymnasiet?” Syftet med dessa frågor var att ge en möjlig 

förklaring till varför en enskild student bedömer sin upplevda kompetens vara hög medan 

hen bedömer lärarutbildningens bidrag till kompetensen vara låg eller om det skulle vara 

tvärtom. Den sista frågan i del tre, fråga 18, var den viktigaste frågan för den kommande 

analysen, eftersom åldersgrupperna utgjorde variabler för korrelation i analysen. 

 

Figur 4. Fråga 18: Hur gammal är du? 

5.3. Materialinsamling 

I den här delen av arbetet redovisar jag hur materialinsamlingen har gått till. 

Tillvägagångssättet för att bjuda in lärarstudenter till enkätundersökningen har sett olika 

ut men det gemensamma för insamlingsmetoderna var att exponera undersökningen för 

så många ögon som möjligt och att det var indirekta former av kontakt med lärarstudenter. 

Deltagande i enkätundersökningen begränsades till två veckor (20191122–20191209).  

 

Innan materialinsamlingen kunde börja upprättades en lista i Excel med samtliga 

lärosäten som vid tiden för undersökningen hade lärarutbildning med inriktning mot 

årskurs 4–6 (Universitets- och högskolerådet 2017). När listan var klar bestod den av 16 

lärosäten (se enkätfråga 14 i bilaga 3). Innan kontakt togs med de 16 lärosätena skapades 

två mallar, ett kontaktformulär (se bilaga 1) och ett informationsbrev (se bilaga 2). Detta 

för att informationen som skickades ut skulle vara densamma. I synnerhet 

informationsbrevet skrevs för att kortfattat förmedla vad studien handlade om och 

motivera till deltagande i studien (Wenemark 2017: s.226). 

 

Den första insamlingsmetoden var att 16 lärosäten kontaktades på mejl med förfrågan om 

att bjuda in deras lärarstudenter som ingick i undersökningspopulationen. Fem av 16 



 

31 

 

lärosäten sade ja till att lägga upp information om och en länk till enkätundersökningen 

på deras interna lärplattformar för studenter. 

 

Den andra insamlingsmetoden var att göra massutskick via e-post till lärarstudenter som 

ingick i undersökningspopulationen. I utskicket fanns information om och en länk till 

enkätundersökningen. Två av 16 lärosäten sade nej till den första insamlingsmetoden men 

ja till att skicka kontaktuppgifter till ansvarig för enkätundersökningen. Ytterligare ett 

lärosäte sade ja till att delta i enkätundersökningen genom den här metoden men utanför 

den aktuella tidsramen på två veckor och fick därmed inte vara med i 

enkätundersökningen. 

 

Den tredje insamlingsmetoden var att lägga upp information om och en länk till 

enkätundersökningen i tre Facebookgrupper som bestod av lärarstudenter som ingick i 

undersökningspopulationen. Grupperna hette ”Lärargänget HKR 2020”, 

”Lärarstudenter” och ”Lärarförbundet Student”. 

 

Insamlingsmetoden för kontrollgruppen var att lägga upp information om och en länk till 

enkätundersökningen i tre Facebookgrupper som bestod av verksamma lärare som 

undervisade i ämnena svenska och So. Grupperna hette ”Svensklärarna”, ”SO/SH-lärare” 

och ”SO i åk 4–6”. 

5.4. Analysen 

I den här delen redovisar jag vad materialet består av, hur det har bearbetats för analys 

samt vilka metoder som valt för analys av materialet. Materialet utgörs av 93 enkätsvar, 

fördelade på lärarstudenter och aktiva lärare. Bearbetningen präglades av kraven på 

undersökningspopulationen och analysen av frågeställningarna för undersökningen. 

 

Innan analysen kunde börja var det viktigt att sålla bort deltagare som inte ingick i 

undersökningspopulationen men som på något sätt besvarade enkäten ändå. Det totala 

antalet lärarstudenter som deltog var 58. Åtta av dem genomförde inte enkäten helt. Av 

de resterande 50 var fyra lärarstudenter med annan inriktning än årskurs 4–6. Ytterligare 
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tio studenter var tvungna att strykas eftersom de inte kommit så långt i sin utbildning att 

de vid tiden för undersökningen gick termin sju eller högre.  

 

Det var alltså 36 enkätdeltagare som stämde in på de uppsatta kraven för 

undersökningspopulationen. I figur 9 nedan har de fördelats i fyra kohorter, efter 

åldersgrupp. Den första kohorten för åldrarna 18–25 bestod av 16 studenter, den andra 

kohorten för åldrarna 26–35 bestod av 16 studenter, den tredje kohorten för åldrarna 36–

45 bestod av tre studenter samt den fjärde kohorten för åldrarna 46–55 bestod av en 

student. 

  

Figur 5. Fördelningen av enkätdeltagarna efter ålder. 

 

Den jämna fördelningen mellan den första och den andra kohorten gjorde att analysen av 

resultatet fokuserades på dessa. Det totala antalet lärare som deltog i kontrollgruppen var 

35. Sex av dem genomförde inte enkäten helt. Av de resterande 29 var 14 lärare 

verksamma inom andra områden än som lärare mot årskurs 4–6. Det innebar alltså att 15 

lärare kunde användas för analysen. 

 

Bearbetningen av materialet, som jag beskrev ovan, började med att ladda ner det stora 

materialet från enkätverktyget Surveymonkey till två separata Excel-filer. En för 

lärarstudenterna och en för kontrollgruppen med aktiva lärare. Därefter skapades en ny 

Excel-fil med fyra kalkylblad. Enkätdeltagarna delades därefter i in i kohorter efter vilken 

åldersgrupp som de tillhörde (18–25, 26–35, 36–45, 46–55, över 55). Analysen 

16

16

3 1

Fördelningen av enkätdeltagarna

Kohort 1 (18-25 år) Kohort 2 (26-35 år)

Kohort 3 (36-45 år) Kohort 4 (46-55 år)
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fokuserade på kohorterna 18–25 och 26–35 eftersom de utgjorde 40 av 47 svarande på 

enkätundersökningen. Det skapades också en ny Excel-fil för kontrollgruppen som 

filtrerades efter lärare som arbetade mot årskurs 4–6.  

 

Den första analysen av enkätsvaren var en manuell genomgång av svaren på varje 

påstående med penna och papper som resulterade i en presentation med stapeldiagram för 

varje påstående (Bryman 2018: s.411). Genomgången av svaren var fördelad på tre 

nominala variabler: kohort ett, kohort två och kontrollgruppen (Bryman 2018: s.410). 

Steg två i denna analys var att utforma frekvenstabeller med procentuell fördelning för 

respektive grupp. Om tre enkätdeltagare från kohort 1 valde svar två på ett påstående så 

beräknades de tre personernas andel av hela kohort 1 för att få fram den procentuella 

fördelningen inom varje grupp (Bryman 2018: s.411). 

 

Den andra analysen placerade enkätsvaren från del ett av enkäten sida vid sida i 

frekvenstabeller med enkätsvaren från del två och jämförde dem. Påstående ett och sju, 

påstående två och åtta, påstående tre och nio, påstående fyra och tio, påstående fem och 

elva samt påstående sex och tolv (Bryman 2018: s.411). Under rubriken utformning av 

enkäten beskrevs hur dessa påståenden var utformade med samma tema, se figur 10 och 

11 nedan. 

 

Figur 6: Påstående fyra ur del ett av enkätundersökningen. 

 

Figur 7: Påstående tio ur del två av enkätundersökningen. 
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Analysen syftade till att hitta en möjlig korrelation mellan svaren inom kohorterna och 

därefter mellan kohorterna. 

5.5. Etik 

Alla samhällsforskare förväntas ha ett etiskt förhållningssätt till sin forskning och de 

metoder som används för att samla in data (Denscombe 2018: s.433). Den forskning, vare 

sig det är frågeformulär, intervjuer eller observation, som syftar till att få fram data från 

levande människor ska genomgå en etisk granskning före den drar igång (Denscombe 

2018: s.433). En förutsättning för god forskning i allmänhet och för att få fram ett gott 

resultat genom den valda metoden enkätundersökning, krävs att de fyra huvudprinciperna 

för god forskningsetik beaktas. Genom det frågeformulär som jag tänkt använda i min 

studie blir svaren troligtvis trovärdiga genom att deltagarnas intressen skyddas, baseras 

på ett frivilligt och informerat samtycke, transparens och följer lagen om personlig 

integritet (Denscombe 2018: s.438) samt GDPR.  

 

Det är viktigt att de som deltar i studien får göra det anonymt och det finns flera skäl till 

det. Det skyddar deltagarna från repressalier från arbetsgivare, vårdnadshavare, ansvariga 

politiker och inte minst andra kollegor (Denscombe 2018: s.441). Det innebär också, 

menar jag, att svaren i frågeformuläret blir så ärliga och trovärdiga som det går att få dem. 

Anonymiteten gör att risken för bias minskar eftersom ingen förutom jag vet vem som 

svarat vad och individerna är inte heller vad studien syftar till att undersöka och därför 

bör deltagarna känna sig ännu tryggare att besvara frågorna ärligt.  
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6. Resultat 

Det här kapitlet presenterar resultatet av enkäten och analys av möjliga korrelationer 

emellan de olika variablerna. Undersökningens resultat är inte en representativ bild över 

alla lärarstudenters upplevda kompetens i hela Sverige, utan en bild över det antal 

lärarstudenter som valde att delta i studien och som stämde in i kraven för 

undersökningspopulationen. 

6.1. Univariat analys av enkätsvaren för varje påstående 

I den här delen presenteras analysen av varje påstående separat under. Resultatet 

presenteras i form av en frekvenstabell som visar andelen av varje grupp som svarat ett, 

två, tre, fyra, fem respektive sex på varje påstående (Bryman 2018: s.411), fördelat på de 

tre grupperna: kohort ett (år 18–25), kohort två (år 26–35) och kontrollgruppen.  

 

Påstående ett: ”jag har tillräckliga kunskaper om hur träfflistan i sökmotorer som Google 

fungerar”. Resultatet av enkäten visar att majoriteten av enkätdeltagarna instämmer helt 

till påståendet att ”jag har tillräckliga kunskaper om hur träfflistan i sökmotorer som 

Google fungerar”. Mönstret är genomgående för de tre olika grupperna. Övriga 

enkätdeltagare sprider sig över hela skalan från ett till fem. Frekvenstabellen, figur åtta, 

som visar att andelen som valde svar sex i kohort ett var 37,5 %, i kohort två var den 

något större 43,75 % medan två tredjedelar, alltså närmare 66 %, av kontrollgruppen 

valde svar fem eller sex. 

Svar Kohort 1: 18–25 år Kohort 2: 26–35 år Kontrollgrupp 

1) 6,25 % 0 % 0 % 

2) 18,75 % 18,75 % 0 % 

3) 6,25 % 12,5 % 13,33 % 

4) 18,75 % 12,5 % 20 % 

5) 12,5 % 12,5 % 33,33 % 

6) 37,5 % 43,75 % 33,33 % 

Figur 8. Frekvenstabell över ställningstaganden till påstående ett. 

 

Påstående två: ”jag har tillräckliga kunskaper om hur min information på sociala medier 

används av företag för annonser”. Resultatet av enkäten visar en stor spridning av 

enkätdeltagarnas upplevda kompetens när det kommer till påståendet att ”jag har 
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tillräckliga kunskaper om hur min information på sociala medier används av företag för 

annonser”. Lärarstudenterna i kohort ett och två är spridda över hela skalan från ett till 

sex medan kontrollgruppen är mer samlade mellan tre och sex. Frekvenstabellen, figur 

nio, som visar att den stora andelen av kohort ett fördelas på svarsalternativ två, fyra och 

fem. I kohort två däremot väljer närmare en tredjedel, 31,25%, svarsalternativ fyra och 

en fjärdedel, 25 %, väljer svarsalternativ sex. Fördelningen av kontrollgruppens svar finns 

mellan svarsalternativ tre och sex. Den stora andelen av kontrollgruppens svar återfinns, 

som i föregående påstående, mellan svarsalternativ fem och sex. 

Svar Kohort 1: 18–25 år Kohort 2: 26–35 år Kontrollgrupp 

1) 6,25 % 6,25 % 0 % 

2) 18,75 % 12,5 % 0 % 

3) 6,25 % 12,5 % 20 % 

4) 18,75 % 31,25 % 20 % 

5) 37,5 % 12,5 % 26,67 % 

6) 12,5 % 25 % 33,33 % 

Figur 9. Frekvenstabell över ställningstaganden till påstående två. 

 

Påstående tre ”jag har tillräckliga kunskaper om hur man bedömer trovärdigheten i 

nyheter som presenteras för mig”. Resultatet av enkäten visar att majoriteten av 

enkätdeltagarna i de tre grupperna instämmer helt eller nästan helt till påståendet att ”jag 

har tillräckliga kunskaper om hur man bedömer trovärdigheten i nyheter som presenteras 

för mig”. Tolv enkätdeltagare sprider sig mellan svarsalternativ två och fyra. 

Frekvenstabellen, figur tio, visar att kohort ett sprider ut sig mellan svarsalternativ tre och 

sex, med den stora andelen valde alternativ fem och sex. Mönstret återkommer i kohort 

två, där den stora andelen valde alternativ fem och sex. Mönstret upprepar sig en tredje 

gång i fördelningen av kontrollgruppens svar på påståendet. 

Svar Kohort 1: 18–25 år Kohort 2: 26–35 år Kontrollgrupp 

1) 0 % 0 % 0 % 

2) 0 % 12,5 % 0 % 

3) 18,75 % 12,5 % 6,67 % 

4) 12,5 % 0 % 13,33 % 

5) 25 % 25 % 33,33 % 

6) 43,75 % 50 % 46,67 % 

Figur 10. Frekvenstabell över ställningstaganden till påstående tre. 
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Påstående fyra ”jag har tillräckliga kunskaper om hur man värderar skillnaden mellan 

olika faktakällor, exempelvis NE, Wikipedia, bloggar och nyhetssidor”. Resultatet av 

enkäten visar att majoriteten av enkätdeltagarna i de tre grupperna väljer mellan 

svarsalternativ fyra till sex när de ska ta ställning till påståendet att ”jag har tillräckliga 

kunskaper om hur man värderar skillnaden mellan olika faktakällor, exempelvis NE, 

Wikipedia, bloggar och nyhetssidor”. Fyra enkätdeltagare skiljer sig från majoriteten. 

Frekvenstabellen, figur elva, visar samma genomgående mönster att den största andelen 

i de olika grupperna väljer alternativ som visar att de instämmer helt eller delvis till 

påståendet. Å andra sidan ser fördelningen inbördes i de olika grupperna olika ut. 

Lärarstudenterna i kohort ett fördelar alla sina svar mellan svarsalternativ fyra och sex. 

Kohort två har tre enkätdeltagare som inte instämmer alls eller delvis inte instämmer alls 

medan alla andra väljer antingen svarsalternativ fem eller sex. I kontrollgruppen å sin sida 

väljer närmare två tredjedelar att instämma helt i påståendet och ytterligare en fjärdedel 

svarsalternativ fem.  

Svar Kohort 1: 18–25 år Kohort 2: 26–35 år Kontrollgrupp 

1) 0 % 0 % 0 % 

2) 0 % 6,25 % 6,67 % 

3) 0 % 12,5 % 0 % 

4) 37,5 % 6,25 % 6,67 % 

5) 31,25 % 25 % 26,67 % 

6) 31,25 % 50 % 60 % 

Figur 11. Frekvenstabell över ställningstaganden till påstående fyra. 

 

Påstående fem ”jag har tillräckliga kunskaper om hur man tar reda på vem som står bakom 

en webbsida”. Resultatet av enkäten visar en stor spridning över hela skalan. Det är 

exempelvis lika många i kohort två som delvis instämmer inte alls och som instämmer 

delvis. Kontrollgruppens enkätdeltagare är mer utspridda än vid tidigare påståenden. Vad 

säger frekvenstabellen om hur enkätdeltagarna, fördelade på tre grupper ställer sig till 

påståendet att ”jag har tillräckliga kunskaper om hur man tar reda på vem som står bakom 

en webbsida”. Frekvenstabellen, figur tolv, visar att fördelningen av svaren mellan de 

olika grupperna skiljer sig åt om man tittar på varje svarsalternativ separat. Det som 

sticker ut är att fjärdedel i kohort två väljer svarsalternativ två som står för att de delvis 

inte instämmer alls. Om vi istället slår ihop svarsalternativ fem och sex, som står för 
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instämmer delvis och instämmer helt, så får vi fram att den största andelen i varje grupp 

hamnar här. Kohort ett (43,75 %), kohort två (56,25 %) och kontrollgruppen (53,34 %). 

Svar Kohort 1: 18–25 år Kohort 2: 26–35 år Kontrollgrupp 

1) 6,25 % 0 % 0 % 

2) 12,5 % 25 % 6,67 % 

3) 12,5 % 12,5 % 20 % 

4) 25 % 6,25 % 20 % 

5) 18,75 % 25 % 20 % 

6) 25 % 31,25 % 33,33 % 

Figur 12. Frekvenstabell över ställningstaganden till påstående fem. 

 

Påstående sex ”jag har tillräckliga kunskaper om hur man värderar bilders trovärdighet”. 

Resultatet av enkäten visar på en stor skillnad mellan enkätdeltagarna i kohorterna 

respektive kontrollgruppen. Majoriteteten av enkätdeltagarna i kohorterna instämmer inte 

alls eller delvis inte alls medan majoriteten i kontrollgruppen instämmer helt eller delvis 

i påståendet att ”jag har tillräckliga kunskaper om hur man värderar bilders trovärdighet”. 

Frekvenstabellen, figur 13, visar att den stora andelen av kohort ett väljer mellan 

svarsalternativ ett och tre. Den stora andelen av kohort två väljer mellan svarsalternativ 

två och tre. Det sticker ut lite att 25 % av kohort två instämmer delvis. Å andra sidan den 

stora andelen, mer än hälften, av kontrollgruppen väljer mellan svarsalternativ fyra och 

sex. 

Svar Kohort 1: 18–25 år Kohort 2: 26–35 år Kontrollgrupp 

1) 12,5 % 0 % 0 % 

2) 18,75 % 18,75 % 6,67 % 

3) 31,25 % 37,5 % 13,33 % 

4) 12,5 % 6,25 % 33,33 % 

5) 12,5 % 25 % 20 % 

6) 12,5 % 12,5 % 26,67 % 

Figur 13. Frekvenstabell över ställningstaganden till påstående sex. 

 

Påstående sju ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur träfflistan i sökmotorer som Google fungerar”. Resultatet av enkäten 

visar att majoriteten av enkätdeltagarna i kohort ett och kontrollgruppen inte alls 

instämmer i påståendet att ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur träfflistan i sökmotorer som Google fungerar” medan kohort 
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ett sprider sig över hela skalan från ett till sex. Frekvenstabellen, figur 14, visar att den 

största andelen av varje grupp väljer antingen svarsalternativ ett eller två som står för att 

man instämmer inte alls eller delvis inte instämmer i påståendet. Det ser ut som så att 

andelen som inte instämmer alls för kohort ett är 62,5 %, för kohort två är 50 % och för 

kontrollgruppen är 46,67 %. 

Svar Kohort 1: 18–25 år Kohort 2: 26–35 år Kontrollgrupp 

1) 62,5 % 50 % 46,67 % 

2) 25 % 18,75 % 13,33 % 

3) 0 % 12,5 % 26,67 % 

4) 6,25 % 12,5 % 6,67 % 

5) 6,25 % 6,25 % 6,67 % 

6) 0 % 0 % 0 % 

Figur 14. Frekvenstabell över ställningstaganden till påstående sju. 

 

Påstående 8 ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur min information på sociala medier används av företag för annonser”. 

Resultatet av enkäten visar ett tydligt mönster över hur majoriteten av enkätdeltagarna i 

de tre grupperna inte instämmer alls eller delvis inte instämmer alls i påståendet att 

”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla kunskaper om hur 

min information på sociala medier används av företag för annonser”. Fyra enkätdeltagare 

avviker från detta mönster. Frekvenstabellen, figur 15, visar att den stora andelen i kohort 

ett och två fördelar sig på exakt samma sätt. För båda kohorterna är det närmare två 

tredjedelar, 62,5%, som inte instämmer alls medan en fjärdedel, 25 %, delvis inte 

instämmer alls. För kontrollgruppen är den stora andelen fördelade på svarsalternativ ett 

och två men fördelningen är något jämnare, 53,33 % respektive 46,66 %. 

Svar Kohort 1: 18–25 år Kohort 2: 26–35 år Kontrollgrupp 

1) 62,5 % 62,5 % 53,33 % 

2) 25 % 25 % 46,67 % 

3) 0 % 6,25 % 0 % 

4) 6,25 % 6,25 % 0 % 

5) 6,25 % 0 % 0 % 

6) 0 % 0 % 0 % 

Figur 15. Frekvenstabell över ställningstaganden till påstående åtta. 
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Påstående nio ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur man bedömer trovärdigheten i nyheter som presenteras för mig”. 

Resultatet av enkäten visar även här hur majoriteten av enkätdeltagarna i de tre grupperna 

inte instämmer alls eller delvis inte instämmer alls till påståendet att ”Under min 

lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla kunskaper om hur man bedömer 

trovärdigheten i nyheter som presenteras för mig”. Vad som skiljer sig mot föregående 

påstående är att majoriteten är mindre och det är desto fler enkätdeltagare som avviker 

från ovannämnda mönster. Frekvenstabellen, figur 16, visar att den största andelen för 

varje grupp väljer svarsalternativ ett eller två som innebär att det inte instämmer alls eller 

delvis inte instämmer alls till påståendet. Skillnaden mot påstående åtta är att andelen 

som väljer svarsalternativ ett, inte instämmer alls, har minskat. Frekvenstabellen visar 

också en större andel av enkätdeltagare som instämmer delvis till påståendet, det är 

framförallt kohort två och kontrollgruppen. 

Svar Kohort 1: 18–25 år Kohort 2: 26–35 år Kontrollgrupp 

1) 37,5 % 43,75 % 46,67 % 

2) 25 % 18,75 % 13,33 % 

3) 25 % 18,75 % 0 % 

4) 12,5 % 6,25 % 20 % 

5) 0 % 12,5 % 20 % 

6) 0 % 0 % 0 % 

Figur 16. Frekvenstabell över ställningstaganden till påstående nio. 

 

Påstående tio ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur man värderar skillnaden mellan olika faktakällor, exempelvis NE, 

Wikipedia, bloggar och nyhetssidor”. Resultatet av enkäten visar en stor spridning över 

hela skalan från ett till sex. Det är fortfarande så att majoriteten av enkätdeltagarna i de 

tre grupperna inte instämmer alls eller delvis inte instämmer alls till påståendet att ”Under 

min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla kunskaper om hur man 

värderar skillnaden mellan olika faktakällor, exempelvis NE, Wikipedia, bloggar och 

nyhetssidor”. Frekvenstabellen, figur 17, förtydligar bilden över hur svaren fördelas inom 

de tre grupperna. Återigen är andelen som väljer svarsalternativ ett, som står för att de 

inte instämmer alls, lika stor för båda kohorterna. Skillnaden mellan dem är att de är en 

större andel av kohort två som delvis inte instämmer alls medan andelen av kohort ett 

som delvis instämmer till påståendet har ökat jämfört med figurerna 27 och 29. 
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Kontrollgruppen har en ännu större spridning där 40 % inte instämmer alls och 20 % 

instämmer helt. 

Svar Kohort 1: 18–25 år Kohort 2: 26–35 år Kontrollgrupp 

1) 31,25 % 31,25 % 40 % 

2) 12,5 % 25 % 6,67 % 

3) 25 % 18,75 % 13,33 % 

4) 12,5 % 6,25 % 6,67 % 

5) 18,75 % 12,5 % 13,33 % 

6) 0 % 6,25 % 20 % 

Figur 17. Frekvenstabell över ställningstaganden till påstående tio. 

 

Påstående elva ”under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur man tar reda på vem som står bakom en webbsida”. Resultatet av 

enkäten visar hur majoriteten av enkätdeltagarna i de tre grupperna inte instämmer alls 

eller delvis inte instämmer alls till påståendet att ”Under min lärarutbildning har jag 

hittills fått möjlighet att utveckla kunskaper om hur man tar reda på vem som står bakom 

en webbsida”. Tre enkätdeltagare avviker från detta mönster. Frekvenstabellen, figur 18, 

visar att den största andelen i varje grupp väljer svarsalternativ ett. Tillsammans med de 

som väljer svarsalternativ två, som står för att delvis inte instämmer alls utgör de nästa 

alla svar för respektive grupp. Det här innebär för kohort ett innebär det alla 16 

enkätdeltagare, för kohort två innebär det 15 av 16 enkätdeltagare och för kontrollgruppen 

13 av 15 enkätdeltagare. Den stora skillnaden mellan kohorterna är hur stor andel som 

väljer svarsalternativ två respektive tre. 

Svar Kohort 1: 18–25 år Kohort 2: 26–35 år Kontrollgrupp 

1) 62,5 % 62,5 % 46,67 % 

2) 31,25 % 12,5 % 26,67 % 

3) 6,25 % 18,75 % 13,33 % 

4) 0 % 0 % 0 % 

5) 0 % 6,25 % 13,33 % 

6) 0 % 0 % 0 % 

Figur 18. Frekvenstabell över ställningstaganden till påstående elva. 

 

Påstående tolv ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur man värderar bilders trovärdighet”. Resultatet av enkäten visar samma 

mönster som för påstående elva att majoriteten av enkätdeltagarna i de tre grupperna inte 
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instämmer alls eller delvis inte instämmer alls till påståendet att ”Under min 

lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla kunskaper om hur man värderar 

bilders trovärdighet”. Tre enkätdeltagare avviker från detta. Frekvenstabellen, figur 19, 

visar hur svaren fördelar sig inom varje grupp. Även här, som för tidigare påstående, 

väljer den största andelen inom varje grupp svarsalternativ ett – tre som står för att de 

instämmer inte alls eller delvis instämmer inte alls. Skillnaden mot fördelningen i 

föregående påstående är att det är tre enkätdeltagare istället för två som avviker från 

majoriteten. 

Svar Kohort 1: 18–25 år Kohort 2: 26–35 år Kontrollgrupp 

1) 68,75 % 62,5 % 46,67 % 

2) 12,5 % 25 % 33,33 % 

3) 18,75 % 6,25 % 6,67 % 

4) 0 % 0 % 6,67 % 

5) 0 % 6,25 % 6,67 % 

6) 0 % 0 % 0 % 

Figur 19. Frekvenstabell över ställningstaganden till påstående tolv. 

6.2. Bivariat analys av korrelation mellan enkätsvaren 

Den här analysen bygger på en hypotes som formades under föregående analysdel. Det 

verkade som att det fanns ett tydligt mönster i hur majoriteten av enkätdeltagarna valde 

att ta ställning till påstående ett till sex respektive påstående sju till tolv. Hypotesen såg 

ut som så att majoriteten av enkätdeltagarna instämmer helt eller delvis till påstående ett 

till sex om deras upplevda kompetens men de instämmer inte alls till påstående sju till 

tolv om lärarutbildningens bidrag till den. För att undersöka om det finns en korrelation 

mellan hur majoriteten i en grupp ställer sig till ett påstående om den upplevda 

kompetensen och påstående om lärarutbildningen, så har jag placerat svaren på ett 

påstående om den upplevda kompetensen sida vid sida med svaren om lärarutbildningen. 

Jag parade ihop påståenden som innehåller samma tema, exempelvis påstående ett och 

sju som båda handlar om sökmotorer. Under påstående ett bedömde lärarstudenterna sin 

upplevda kompetens och under påstående sju bedömde de lärarutbildningens bidrag till 

deras kompetens. Hypotesen sammanfattades såhär: en hög skattning av den upplevda 

kompetensen åtföljdes av en låg skattning av lärarutbildningens bidrag.  
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Finns det en korrelation mellan påstående ett och sju? Påstående ett och sju handlade om 

hur träfflistan i sökmotorer som Google fungerar. Den här frekvenstabellen, figur 20, 

visar att majoriteten av kohort ett instämmer helt eller delvis till påstående ett och 

instämmer inte alls till påstående sju. 

Kohort 1: (18–25 år) Påstående 1 Påstående 7 

1) 6,25 % 62,5 % 

2) 18,75 % 25 % 

3) 6,25 % 0 % 

4) 18,75 % 6,25 % 

5) 12,5 % 6,25 % 

6) 37,5 % 0 % 

Figur 20. Frekvenstabell över kohort 1:s svar på påstående ett och sju. 

Påstående ett och sju handlade alltså om hur träfflistan i sökmotorer som Google fungerar. 

Frekvenstabellen, figur 21, nedan visar också att majoriteten av kohort två instämmer helt 

eller delvis till påstående ett och instämmer inte alls till påstående sju. 

Kohort 2: (26–35 år) Påstående 1 Påstående 7 

1) 0 % 50 % 

2) 18,75 % 18,75 % 

3) 12,5 % 12,5 % 

4) 12,5 % 12,5 % 

5) 12,5 % 6,25 % 

6) 43,75 % 0 % 

Figur 21. Frekvenstabell över kohort 2:s svar på påstående ett och sju. 

 

Finns det en korrelation mellan påstående två och åtta? Påstående två och åtta handlade 

om sociala medier och hur de används för annonser. Frekvenstabellen, figur 22, nedan 

visar att majoriteten av kohort ett instämmer helt eller delvis till påstående två och 

instämmer inte alls till påstående åtta. 

Kohort 1: (18–25 år) Påstående 2 Påstående 8 

1) 6,25 % 62,5 % 

2) 18,75 % 25 % 

3) 6,25 % 0 % 

4) 18,75 % 6,25 % 

5) 37,5 % 6,25 % 

6) 12,5 % 0 % 

Figur 22. Frekvenstabell över kohort 1:s svar på påstående två och åtta. 
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Även svaren för kohort två om sociala medier visar frekvenstabellen, figur 23 nedan, att 

majoriteten instämmer helt eller delvis till påstående två och instämmer inte alls till 

påstående åtta. 

Kohort 2: (26–35 år) Påstående 2 Påstående 8 

1) 6,25 % 62,5 % 

2) 12,5 % 25 % 

3) 12,5 % 6,25 % 

4) 31,25 % 6,25 % 

5) 12,5 % 0 % 

6) 25 % 0 % 

Figur 23. Frekvenstabell över kohort 2:s svar på påstående två och åtta. 

 

Finns det en korrelation mellan påstående tre och nio? Påstående tre och nio handlade om 

kunskaper om hur man bedömer trovärdigheten i nyheter. Den här frekvenstabellen, figur 

24, över kohort ett visar att majoriteten instämmer helt eller delvis till påstående tre och 

instämmer inte alls till påstående nio. 

Kohort 1: (18–25 år) Påstående 3 Påstående 9 

1) 0 % 37,5 % 

2) 0 % 25 % 

3) 18,75 % 25 % 

4) 12,5 % 12,5 % 

5) 25 % 0 % 

6) 43,75 % 0 % 

Figur 24. Frekvenstabell över kohort 1:s svar på påstående tre och nio. 

Svaren på påstående tre och nio för kohort två om hur man bedömer trovärdigheten i 

nyheter visar även det ett mönster i frekvenstabellen, figur 25, som säger att majoriteten 

instämmer helt eller delvis till påstående tre och instämmer inte alls till påstående nio. 

Kohort 2: (26–35 år) Påstående 3 Påstående 9 

1) 0 % 43,75 % 

2) 12,5 % 18,75 % 

3) 12,5 % 18,75 % 

4) 0 % 6,25 % 

5) 25 % 12,5 % 

6) 50 % 0 % 

Figur 25. Frekvenstabell över kohort 2:s svar på påstående tre och nio. 
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Finns det en korrelation mellan påstående fyra och tio? Temat för påstående fyra och tio 

var hur man värderar skillnaden mellan olika faktakällor. I frekvenstabellen, figur 26, 

nedan återkommer mönstret över att majoriteten instämmer helt eller delvis till påstående 

fyra och instämmer inte alls till påstående tio. 

Kohort 1: (18–25 år) Påstående 4 Påstående 10 

1) 0 % 31,25 % 

2) 0 % 12,5 % 

3) 0 % 25 % 

4) 37,5 % 12,5 % 

5) 31,25 % 18,75 % 

6) 31,25 % 0 % 

Figur 26. Frekvenstabell över kohort 1:s svar på påstående fyra och tio. 

Även i frekvenstabellen, figur 27, nedan över temat hur man värderar skillnaden mellan 

olika faktakällor visar fördelningen av svaren från kohort två ett tydligt mönster. 

Majoriteten instämmer helt eller delvis till påstående fyra och instämmer inte alls till 

påstående tio. 

Kohort 2: (26–35 år) Påstående 4 Påstående 10 

1) 0 % 31,25 % 

2) 6,25 % 25 % 

3) 12,5 % 18,75 % 

4) 6,25 % 6,25 % 

5) 25 % 12,5 % 

6) 50 % 6,25 % 

Figur 27. Frekvenstabell över kohort 2:s svar på påstående fyra och tio. 

Finns det en korrelation mellan påstående fem och elva? Påstående fem och elva handlade 

om temat hur man tar reda på vem som står bakom en webbsida. Frekvenstabellen, figur 

28, över svaren från kohort ett visar återigen att majoriteten instämmer helt eller delvis 

till påstående fem och instämmer inte alls till påstående elva. 

Kohort 1: (18–25 år) Påstående 5 Påstående 11 

1) 6,25 % 62,5 % 

2) 12,5 % 31,25 % 

3) 12,5 % 6,25 % 

4) 25 % 0 % 

5) 18,75 % 0 % 

6) 25 % 0 % 

Figur 28. Frekvenstabell över kohort 1:s svar på påstående fem och elva. 
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Även svaren från kohort två på temat hur man tar reda på vem som står bakom en 

webbsida visar i frekvenstabellen, figur 29, nedan att majoriteten instämmer helt eller 

delvis till påstående fem och instämmer inte alls till påstående elva. 

Kohort 2: (26–35 år) Påstående 5 Påstående 11 

1) 0 % 62,5 % 

2) 25 % 12,5 % 

3) 12,5 % 18,75 % 

4) 6,25 % 0 % 

5) 25 % 6,25 % 

6) 31,25 % 0 % 

Figur 29. Frekvenstabell över kohort 2:s svar på påstående fem och elva. 

 

Finns det en korrelation mellan påstående sex och tolv? Påstående sex och tolv handlade 

om kunskapen om trovärdigheten i bilder. Frekvenstabellen, figur 30, visar att majoriteten 

av kohort ett instämmer inte alls eller delvis instämmer inte alls till påstående sex och 

instämmer inte alls till påstående tolv. 

Kohort 1: (18–25 år) Påstående 6 Påstående 12 

1) 12,5 % 68,75 % 

2) 18,75 % 12,5 % 

3) 31,25 % 18,75 % 

4) 12,5 % 0 % 

5) 12,5 % 0 % 

6) 12,5 % 0 % 

Figur 30. Frekvenstabell över kohort 1:s svar på påstående sex och tolv. 

Frekvenstabellen, figur 31, nedan över kohort tvås svar om temat kring kunskapen om 

trovärdigheten i bilder visar också att majoriteten instämmer inte alls eller delvis 

instämmer inte alls varken till påstående sex eller påstående tolv. 

Kohort 2: (26–35 år) Påstående 6 Påstående 12 

1) 0 % 62,5 % 

2) 18,75 % 25 % 

3) 37,5 % 6,25 % 

4) 6,25 % 0 % 

5) 25 % 6,25 % 

6) 12,5 % 0 % 

Figur 31. Frekvenstabell över kohort 2:s svar på påstående sex och tolv.  
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7. Slutsatser 

I det här kapitlet sammanfattas resultatet av analyserna. Finns det några slutsatser att dra? 

Finns det ett genomgående mönster mellan enkätsvaren? Håller hypotesen som den andra 

analysen bygger på? Eller falsifieras den? 

7.1. Slutsatser om analysen av enkätsvaren för varje påstående 

Sammanfattningsvis visar denna analys att majoriteten av lärarstudenterna bedömer att 

deras upplevda källkritiska kompetens är hög kring hur träfflistan i sökmotorer som 

Google fungerar, hur man bedömer trovärdigheten i nyheter och hur man värderar 

skillnaden mellan olika faktakällor. Bilden är inte lika tydlig kring hur information på 

sociala medier används av företag för annonser, hur man tar reda på vem som står bakom 

en webbsida och hur man värderar bilders trovärdighet. Analysen visar också att 

majoriteten av lärarstudenterna upplever att lärarutbildningen inte bidragit med metoder 

för ett källkritiskt arbetssätt. Ett tydligt stöd för detta resultat är att kontrollgruppen av 

aktiva lärare följer samma mönster som lärarstudenterna för påstående hur träfflistan i 

sökmotorer som Google fungerar, hur man bedömer trovärdigheten i nyheter och hur man 

värderar skillnaden mellan olika faktakällor men de upplever en starkare tilltro till sin 

kompetens kring hur information på sociala medier används av företag för annonser, hur 

man tar reda på vem som står bakom en webbsida och hur man värderar bilders 

trovärdighet. För de följande påståendena om lärarutbildningens bidrag till de aktiva 

lärarnas källkritiska kompetens är de lika kritiska som lärarstudenterna och upplever 

brister i utbildningens bidrag till källkritiska kompetens.  

7.2. Slutsatser om analysen av korrelation mellan enkätsvaren 

Den här analysen utgår ifrån en hypotes om en möjlig korrelation mellan enkätsvaren. 

Hypotesen innebär att lärarstudenternas bedömning att de har tillräckliga källkritiska 

kunskaper i påstående ett till sex kommer följas av lärarstudenternas bedömning att 

lärarutbildningen inte har gett tillräckliga möjligheter till lärarstudenternas utveckling av 

sin källkritiska kompetens. Sammanfattningsvis visar denna analys att hypotesen ser ut 

stämma för tio av tolv påståenden. Det finns en möjlig korrelation mellan hur majoriteten 

av lärarstudenterna bedömer sin källkritiska kompetens i påstående ett om ”jag har 

tillräckliga kunskaper om hur träfflistan i sökmotorer som Google fungerar” och hur de 
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värderar lärarutbildningens bidrag i påstående sju om ”Under min lärarutbildning har jag 

hittills fått möjlighet att utveckla kunskaper om hur träfflistan i sökmotorer som Google 

fungerar”. Det finns en möjlig korrelation mellan hur majoriteten av lärarstudenterna 

bedömer sin källkritiska kompetens i påstående två om ”jag har tillräckliga kunskaper om 

hur min information på sociala medier används av företag för annonser” och hur de 

värderar lärarutbildningens bidrag i påstående åtta om ”Under min lärarutbildning har jag 

hittills fått möjlighet att utveckla kunskaper om hur min information på sociala medier 

används av företag för annonser”. Det finns en möjlig korrelation mellan hur majoriteten 

av lärarstudenterna bedömer sin källkritiska kompetens i påstående tre om ”jag har 

tillräckliga kunskaper om hur man bedömer trovärdigheten i nyheter som presenteras för 

mig” och hur de värderar lärarutbildningens bidrag i påstående nio om ”Under min 

lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla kunskaper om hur man bedömer 

trovärdigheten i nyheter som presenteras för mig” Det finns en möjlig korrelation mellan 

hur majoriteten av lärarstudenterna bedömer sin källkritiska kompetens i påstående fyra 

om ”jag har tillräckliga kunskaper om hur man värderar skillnaden mellan olika 

faktakällor, exempelvis NE, Wikipedia, bloggar och nyhetssidor” och hur de värderar 

lärarutbildningens bidrag i påstående tio ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått 

möjlighet att utveckla kunskaper om hur man värderar skillnaden mellan olika 

faktakällor, exempelvis NE, Wikipedia, bloggar och nyhetssidor” Det finns en möjlig 

korrelation mellan hur majoriteten av lärarstudenterna bedömer sin källkritiska 

kompetens i påstående fem om ”jag har tillräckliga kunskaper om hur man tar reda på 

vem som står bakom en webbsida” och hur de värderar lärarutbildningens bidrag i 

påstående elva ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur man tar reda på vem som står bakom en webbsida” 

 

Här är ett undantag. Det finns inte en korrelation mellan hur majoriteten av 

lärarstudenterna bedömer sin källkritiska kompetens i påstående sex om ”jag har 

tillräckliga kunskaper om hur man värderar bilders trovärdighet” och hur de värderar 

lärarutbildningens bidrag i påstående tolv ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått 

möjlighet att utveckla kunskaper om hur man värderar bilders trovärdighet” 
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8. Diskussion 

I det här kapitlet lyfts resultatet från föregående kapitel till en generell nivå. 

8.1. Går det att säga något generellt om lärarstudenter? 

Resultatet omfattar som sagt av 32 lärarstudenter och är långt ifrån alla lärarstudenter som 

ingår i undersökningspopulationen. De tolkningar som görs av resultatet bygger enbart 

på vad de 32 lärarstudenternas enkätsvar säger och tolkningar som görs i föregående 

kapitel stannar vid de 32 lärarstudenterna och den kontrollgrupp av 15 aktiva lärare som 

valde att delta (Bryman 2018: s.216). Resultatet av den här undersökningen visar inte att 

alla lärarstudenter i hela Sverige eller att alla som ingår i undersökningspopulationen 

upplever att de har en hög källkritisk kompetens. Det är också viktigt att notera att det 

möjliga sambandet mellan den upplevda kompetensen och den upplevda bristen på bidrag 

från lärarutbildningen inte är ett statistiskt säkerställt samband (Bryman 2018: s.216). 

8.2. Går det att göra alternativa tolkningar av resultatet? 

Kausalitet innebär att det finns ett orsakssamband mellan två variabler (Bryman 2018: 

s.215). För den här undersökningen skulle det innebära att lärarstudenternas upplevelse 

av brister i utbildningens bidrag av källkritiska kunskaper är en direkt följd av 

lärarstudenternas höga skattning av sin källkritiska kompetens. Det ena ställningstagandet 

att ”jag upplever att jag har tillräckliga kunskaper” i källkritik måste direkt följas av en 

upplevelse att ”jag inte har fått tillräckligt med möjligheter att utveckla kunskaper i 

källkritik under lärarutbildningen”. Denna kausalitet står inte att finna i denna 

enkätundersökning eftersom det fortfarande är möjligt att en enkätdeltagare å ena sidan 

upplever att hen har tillräckliga kunskaper i källkritik eftersom hen har fått tillräckligt 

med möjligheter att utveckla sin källkritiska kompetens under utbildningen eller å andra 

sidan att en enkätdeltagare inte upplever att hen har tillräcklig källkritisk kompetens trots 

att hen har fått tillräckligt med möjligheter att utveckla den kompetensen (Bryman 2018: 

s.215). Det skulle krävas en noggrann analys av varje enskild enkätdeltagares svar jämte 

en noggrann granskning av kursplaner för studentens avklarade kurser för att avgöra om 

möjligheterna varit tillräckliga. Därtill skulle varje enskild enkätdeltagare behöva 

intervjuas om de var medvetna om sitt svar på ett föregående påstående när de besvarade 

ett nytt. Påståendena ett till sex var på en separat sida och utom synhåll för 
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enkätdeltagarna när de besvarade påstående sju till tolv. Analysen av två variabler såsom 

förhållandet mellan hur lärarstudenter besvarar ett respektive ett annat påstående ger en 

situerad ögonblicksbild (Bryman 2018: s.220). Om samma grupper av lärarstudenter och 

aktiva lärare skulle genomföra samma enkätundersökning igen är det möjligt att resultatet 

skulle bli ett annat. Om nya grupper av lärarstudenter och aktiva lärare skulle få besvara 

påståendena i denna enkätundersökning är det möjligt att resultatet blir oförändrat såväl 

som att det blir helt annorlunda (Bryman 2018: s.217). 

 

En annan tänkbar tolkning av resultatet är den så kallade Dunning-Kruger-effekten. 

Dunning-Kruger-effekten innebär att en enkätdeltagare är oförmögen att bedöma sin 

källkritiska kompetens. Det innebär i sin tur att människor som har liten erfarenhet av 

källkritik överskattar sin kompetens medan de som har stor erfarenhet underskattar sin 

(Kruger & Dunning 1999: s.1123; Dunning 2003: s.84). Detta bygger på att människor 

som har liten erfarenhet är ovetande om deras brist på erfarenhet och bygger sina svar på 

den erfarenhet de har (Kruger & Dunning 1999: s.1127). Varför människor med stor 

erfarenhet av källkritik underskattar sin egen kompetens beror på att de utgår ifrån att 

andra har större erfarenhet och väljer därför att undervärdera sin egen erfarenhet 

(Dunning 2003: s.85). 

8.3. Hur står sig resultaten till jämförbara studier? 

Forskningsöversikten, tidigare i detta arbete, visade att studier över lärarstudenters 

upplevda källkritisk kompetens inte har gjorts tidigare. Det närmaste som finns i Sverige 

är en rapport från Karolinska Institutet som omfattade 1 585 lärarstudenter med inriktning 

mot årskurs F–3 och 4–6 samt 599 lärarstudenter med inriktning mot årskurs 7–9 (Frögéli, 

Wännström & Gustavsson 2010: s.9). De blev tillfrågade om sin tillägnade kompetens på 

ett generellt plan, om utbildningen har gett dem en ”tillräcklig förberedelse” (Frögéli, 

Wännström & Gustavsson 2010: s.8). Ett av påståendena var att ”använda dina 

ämneskunskaper så att barnen/eleverna lär och utvecklas?” och 59,3 % av alla 

lärarstudenterna, med inriktning mot årskurs F–3 och 4–6, svarade att de instämde helt i 

påståendet att de hade tillräckliga ämneskunskaper (Frögéli, Wännström & Gustavsson 

2010: s.18). Jämfört med min undersökning ansåg 65,3 % av de nyss nämnda 
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lärarstudenterna att lärarutbildningen förberett dem väl (Frögéli, Wännström & 

Gustavsson 2010: s.21). 

8.4. Har resultatet relevans för det utbildningsvetenskapliga 

fältet? 

Den här enkätundersökningen utgår ifrån regeringens större krav på digital teknik i skolan 

(Regeringen 2017: s.1) samt bristerna i elevernas källkritiska kompetens i ett digitalt 

medielandskap (Skolinspektionen 2018: s.6). Desto mer som lärare förlitar sig på digital 

teknik i sina klassrummet desto större blir relevansen för undersökningar som denna. 

Enkäten svarar inte på de djupgående frågorna om varför människor litar blint på den 

digitala tekniken som tidigare forskning visar att människor gör (Metzger & Flanagin 

2008: s.6; Bennett, Maton & Kervin 2008: s.777; Rowlands, Nicholas & Williams 2008 

s.295; Buckingham 2006: s.1). Enkäten visar istället att lärarstudenter har en stark tilltro 

till sina kunskaper om hur träfflistan i sökmotorer som Google fungerar, hur man bedömer 

trovärdigheten i nyheter och hur man värderar skillnaden mellan olika faktakällor. Om 

denna tilltro bygger på faktisk kompetens eller en övertro till sin förmåga (Kruger & 

Dunning 1999: s.1123; Dunning 2003: s.84) är en relevant fråga för vidare forskning som 

väcks genom denna undersökning.  

 

Det tydliga resultatet att lärarstudenterna bedömer att de har hög källkritisk kompetens 

motiverar ett kunskapstest för att se hur den faktiska kompetensen ser ut. Om 

lärarutbildningen har lärt mig någonting så är det att förmågor, såsom källkritisk 

kompetens, är något som växer fram genom erfarenhet och utvecklas genom utmaningar. 

Den dittills ihopsamlade erfarenheten av källkritiska hinder prövas genom nya, precis 

som problemlösning i matematik (Grevholm 2014: s.208). Vetskapen om att källkritik är 

en komplex förmåga bestående av teoretiska och praktiska kunskaper (Willingham 2008: 

s.21) är ytterligare ett argument för denna undersöknings relevans. Samtidigt som den 

står i stark kontrast till den brist på källkritik som lärarstudenterna upplever finns i 

lärarutbildningen. Desto mer som undervisningen flyttas över till den digitala tekniken 

desto viktigare att veta vilka aspekter kring källkritik som lärarstudenter faktiskt känner 

till och vad de behöver utveckla för att hjälpa elever med alternativa fakta, fake news och 

andra källkritiska hinder. Denna enkät är ett steg på vägen. 



 

52 

 

  



 

53 

 

9. Avslutning 

Syftet med den här undersökningen var att kartlägga lärarstudenters upplevda källkritiska 

kompetens. Syftet var också att få kunskap om tekniska kunskaper, ämneskunskaper eller 

lärarutbildningen utgjorde brister i den upplevda källkritiska kompetensen. Därför 

utformade jag en enkät som bestod av tre exempel på tekniska kunskaper och tre exempel 

på ämneskunskaper. Enkäten var också designad som en utvärdering av 

lärarutbildningens innehåll. Vart och ett av de sammanlagt sex exemplen om tekniska- 

och ämneskunskaper ingick påståenden om lärarutbildningens bidrag till den upplevda 

källkritiska kompetensen.  

 

Resultatet av enkätundersökningen är inte entydigt. Det betyder i sin tur att det inte blev 

en entydig bild över lärarstudenters upplevda källkritiska kompetens. Det fanns dock ett 

mönster, att majoriteten av lärarstudenterna svarade likadant och detta mönster stärktes 

av att kontrollgruppen tenderade att svara på liknande sätt. Hur var det med de tekniska 

kunskaperna? Det fanns tre exempel på tekniska kunskaper i enkäten: hur träfflistan i 

sökmotorer som Google fungerar, hur information på sociala medier används av företag 

för annonser och hur man tar reda på vem som står bakom en webbsida. Resultatet visade 

att lärarstudenterna upplevde att de hade tillräckliga kunskaper kring ett av de tre 

exemplen. Var ämneskunskaperna en lika stor utmaning? Det fanns tre exempel i enkäten: 

hur man bedömer trovärdigheten i nyheter, hur man värderar skillnaden mellan olika 

faktakällor, exempelvis NE, Wikipedia, bloggar och nyhetssidor och hur man värderar 

bilders trovärdighet. Resultatet visade att lärarstudenterna upplevde att de hade 

tillräckliga kunskaper kring två av de tre exemplen. Innebär detta att det är de tekniska 

kunskaperna som är den stora utmaningen? Å ena sidan går det att argumentera för att 

värdera bilder är en teknisk kunskap men å andra sidan är det möjligt att ifrågasätta vad 

min information på sociala medier har med källkritik att göra. Varför inte göra om 

exemplet till ”hur man värderar trovärdigheten i påståenden som görs på sociala medier” 

(McGrew, Breakstone, Ortega, Smith & Wineburg 2018: s.179)? Det blir istället ett 

exempel på ämneskunskaper som bygger på tekniska kunskaper om hur algoritmer 

fungerar. För det tredje är ”hur man värderar skillnaden mellan olika faktakällor” ett brett 

exempel på ämneskunskaper. Det är en stor skillnad på att jämföra mellan uppslagsverken 

Nationalencyklopedin (NE) och Wikipedia och att jämföra miljontals bloggar och 
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nyhetssidor med varandra. Dessa två påståenden är exempel på hur den undersökningen 

skulle kunna utvecklas och utformas på ett annorlunda sätt. Det är också exempel på 

lärdomar som gjorts under arbetet med analysen av detta resultat.  

 

En möjlig fortsättning på denna undersökning skulle vara att låta en forskare med 

källkritik som expertområde genomföra kunskapstest med lärarstudenter för att få 

kunskap om hur den faktiska källkritiska kompetensen ser ut på lärarutbildningarna i 

Sverige. Ett alternativ fortsättning skulle vara att utforma nya påståenden omkring de 

tekniska kunskaper som inte ingick i den här undersökningen. Ett exempel på det är den 

nya tekniken med ”deep fake” som innebär att jag kan skapa videoklipp med en känd 

person på ett sådant sätt att det ser trovärdigt ut och de som ser det tror att den är sann.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Kontaktformulär 

 

Hej, XX 

 

 
Mitt namn är Mikael Rudolfsson. Jag är lärarstudent vid Högskolan i Kristianstad och 

skriver på mitt examensarbete. 

 

Jag skulle vilja genomföra en enkätundersökning med era studenter på lärarutbildningen 

för årskurs 4–6. Vem är rätt person att fråga? Har ni en lärplattform för alla studenter?  

 

 

Mvh 

Mikael 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Lärarstudenters upplevda kompentens om källkritik 

Det blir allt viktigare att elever får lära sig att kritiskt granska och värdera den information 

som de möter i sin vardag. Genom smarta telefoner, läsplattor och datorer möter eleverna 

ett gigantiskt flöde av reklam, propaganda och falska nyheter varje dag. 

Tidigare forskning visar att lärare behöver bli bättre på att undervisa i källkritik för ett 

digitalt medielandskap. Därför vänder jag mig till dig som är lärarstudent för att få grepp 

om vilka kunskaper du har fått lära dig, samt för att få reda på om du har fått möjlighet 

att utveckla dessa kunskaper under din lärarutbildning. 

Enkäten tar mindre än fem minuter att svara på och riktar sig till lärarstudenter med 

inriktning mot årskurs 4–6 (som just nu läser termin 5-8) men även andra lärarstudenter 

är välkomna att delta. 

Dina svar behandlas konfidentiellt i denna studie som är ett examensarbete av mig som 

lärarstudent vid Högskolan i Kristianstad. Det betyder att du är helt anonym.  

Dina svar är viktiga och det finns inget rätt eller fel. Har du frågor är du välkommen att 

kontakta mig: mikael.rudolfsson0005@stud.hkr.se 

Stort tack för att du deltar! 

 

Mikael Rudolfsson 

Lärarstudent Högskolan Kristianstad 
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Bilaga 3. Enkätfrågor 

 

Del 1: Hur bedömer du din kompetens om källkritik i följande situationer? 

 

1) PÅSTÅENDE: ”jag har tillräckliga kunskaper om hur träfflistan i 

sökmotorer som Google fungerar” 

 

2) PÅSTÅENDE: ”jag har tillräckliga kunskaper om hur min information på 

sociala medier används av företag för annonser” 

 

3) PÅSTÅENDE: ”jag har tillräckliga kunskaper om hur man bedömer 

trovärdigheten i nyheter som presenteras för mig”  

 

4) PÅSTÅENDE: ” jag har tillräckliga kunskaper om hur man värderar 

skillnaden mellan olika faktakällor, exempelvis NE, Wikipedia, bloggar och 

nyhetssidor”  

 

5) PÅSTÅENDE: ”jag har tillräckliga kunskaper om hur man tar reda på vem 

som står bakom en webbsida”  

 

6) PÅSTÅENDE: ”jag har tillräckliga kunskaper om hur man värderar 

bilders trovärdighet” 
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Del 2: Hur bedömer du din lärarutbildning? 

 

7) PÅSTÅENDE: ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur träfflistan i sökmotorer som Google fungerar” 

 

8) PÅSTÅENDE: ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur min information på sociala medier används av 

företag för annonser” 

 

9) PÅSTÅENDE: ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur man bedömer trovärdigheten i nyheter som 

presenteras för mig” 

 

10) PÅSTÅENDE: ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur man värderar skillnaden mellan olika 

faktakällor, exempelvis NE, Wikipedia, bloggar och nyhetssidor” 

 

11) PÅSTÅENDE: ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur man tar reda på vem som står bakom en 

webbsida” 

 

12) PÅSTÅENDE: ”Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att 

utveckla kunskaper om hur man värderar bilders trovärdighet” 
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Del 3: Bakgrundsfrågor 

 

13) Studerar du på en lärarutbildning med inriktning årskurs 4–6? 

a. Ja 

b. Nej, inriktning mot F–3 

c. Nej, inriktning mot 7–9 

d. Nej, annan lärarutbildning 

14) Vilken högskola/vilket universitet studerar du på? 

a. Göteborgs Universitet 

b. Högskolan Dalarna 

c. Högskolan i Borås 

d. Högskolan i Gävle 

e. Högskolan i Halmstad 

f. Högskolan Kristianstad 

g. Högskolan Väst 

h. Jönköping University 

i. Karlstads Universitet 

j. Linköpings Universitet 

k. Linnéuniversitetet 

l. Luleå Tekniska Universitet 

m. Malmö Universitet 

n. Mittuniversitetet 

o. Mälardalens Högskola 

p. Stockholms Universitet 

q. Södertörns Högskola 

r. Umeå Universitet 

s. Uppsala Universitet 

t. Örebro Universitet 
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15) Hur långt har du kommit i din utbildning? 

a. Termin 5 

b. Termin 6 

c. Termin 7 

d. Termin 8 

e. Termin 9 

f. Termin 10 

16) Har du läst SO-kurser under din lärarutbildning? 

a. Ja 

b. Nej 

17) Har du läst om källkritik på gymnasiet? 

a. Ja 

b. Nej 

18) Hur gammal är du? 

a. 18–25 

b. 26–35 

c. 36–45 

d. 46–55 

e. Över 55 

 


