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Abstract 
Syftet med denna studie var att ta reda på vilka kompetenser lärarstudenter anser är 
viktiga för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena i årskurs 4–6, 
och i vilken utsträckning de anser att de hittills har fått möjlighet att utveckla dessa 
kompetenser under sin lärarutbildning. De kompetenser som belyses i studien 
utgår från TPACK-teorin, som beskrivs i denna uppsats och som består av tekniska 
kunskaper, ämneskunskaper samt pedagogiska kunskaper. Studien har en 
kvantitativ ansats med enkät som metod. Resultatet visar att majoriteten av de 
deltagande lärarstudenterna anser att kunskaper om digital teknik, ämneskunskaper 
samt pedagogiska kunskaper är viktiga för att kunna undervisa i källkritik på 
internet i SO-ämnena, i synnerhet kunskaper om media på internet samt om 
källkritiska metoder. Majoriteten av de deltagande lärarstudenterna upplever dock 
att de inte har fått möjlighet att utveckla dessa kunskaper hittills under 
lärarutbildningen, med undantag för ämneskunskaper inom SO samt en förståelse 
för syftet med att undervisa i källkritik på internet. Slutsatsen är att 
lärarutbildningen berör vikten av källkritik på internet i teorin men att det kan 
fokuseras mer på hur digital teknik och ämnesinnehåll praktiskt kan kombineras 
för att skapa god undervisning i källkritik på internet i SO-ämnena. 
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Inledning 
Det ständigt tillgängliga och föränderliga informationsflöde som finns på internet 
ställer höga krav på ett källkritiskt tänkande hos såväl barn som vuxna. I SO-ämnena 
historia, religionskunskap och samhällskunskap ska eleverna få möjlighet att utveckla 
sin förmåga att kritiskt granska och värdera källors trovärdighet, och i kursplanen för 
samhällskunskap uttrycks specifikt förmågan att värdera information på internet, 
framförallt i årskurs 4–6 (Skolverket 2011a, s. 200–201). Mätningar visar dock att 
endast två av tio elever i årskurs 4–6 upplever att de kan avgöra om information på 
internet går att lita på eller inte (Skolverket 2016a, s. 58), och att en fjärdedel av 
Sveriges grundskollärare aldrig undervisar i källkritik på internet (ibid. s. 82). 
 
Under höstterminen 2016 genomförde jag som lärarstudent vid Högskolan Dalarna en 
litteraturstudie där jag undersökte vad tidigare forskning hade kommit fram till 
gällande grundskollärares åsikter om internet som medium för informationssökning 
samt vilka kunskaper och förmågor grundskollärare behöver för att undervisa i 
informationssökning och källkritik på internet. En slutsats från studien var att 
grundskollärare har varierande kompetens inom informationssökning och källkritik på 
internet och en ambivalent syn på möjligheter och hinder med internet som 
informationsmedium, vilket leder till stora skillnader i undervisningen i 
informationssökning och källkritik på internet – då den i värsta fall inte sker alls. 
Ytterligare en slutsats var att grundskollärares kompetens inom källkritik på internet 
behöver höjas och att en sådan kompetenshöjning bland annat bör innefatta kunskaper 
om källkritik som metod samt kunskaper om digital teknik. Eftersom min 
litteraturstudies resultat var en sammanställning av tidigare forskningsresultat borde 
behovet av en kompetenshöjning hos lärarna redan vara känt hos beslutsfattare inom 
skola och lärarutbildning. Därför väcktes idén att undersöka hur blivande lärare 
förbereds i sin lärarutbildning inför att undervisa i källkritik på internet. Trots att 
källkritik nämns som en förmåga som eleverna ska få möjlighet att utveckla i SO-
ämnena historia, religionskunskap och samhällskunskap, framförallt i årskurs 4–6, 
visade det sig i min litteraturstudie att det saknas specifik forskning om källkritik på 
internet inom SO-didaktiken. Därför vill jag i denna empiriska studie fokusera på 
blivande lärare som i sin lärarutbildning har läst SO-inriktning för årskurs 4–6.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ta reda på vilka kompetenser lärarstudenter anser är viktiga 
för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena i årskurs 4–6, och i vilken 
utsträckning de anser att de hittills har fått möjlighet att utveckla dessa kompetenser 
under sin lärarutbildning. 
 
De kompetenser som kommer att belysas i studien utgår från TPACK-teorin, som 
beskrivs i denna uppsats, och består av tekniska kunskaper, ämneskunskaper samt 
pedagogiska kunskaper.  
 
Studiens frågeställningar lyder: 
 

1. Hur viktiga anser de deltagande lärarstudenterna att deras kunskaper om digital 
teknik är för deras förmåga att undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena? 
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2. Hur viktiga anser de deltagande lärarstudenterna att deras ämneskunskaper 
inom SO samt om källkritiska metoder är för deras förmåga att undervisa i 
källkritik på internet i SO-ämnena? 

 
3. Hur viktiga anser de deltagande lärarstudenterna att deras pedagogiska 

kunskaper är för deras förmåga att undervisa i källkritik på internet i SO-
ämnena? 
 

4. I vilken utsträckning anser de deltagande lärarstudenterna att de hittills under 
sin lärarutbildning har fått möjlighet att utveckla respektive kompetens? 

 
Bakgrund och tidigare forskning 
Följande bakgrund ska fungera som en kunskapsfördjupning om källkritik på internet i 
SO-didaktiken och skapa förståelse för studiens syfte. Först klargörs kopplingen 
mellan källkritik på internet och skolans styrdokument inom SO-ämnena med fokus på 
årskurs 4–6. Därefter beskrivs problemet med lärares bristande kompetens inom 
källkritik på internet, följt av en presentation av källkritik som teori och metod, både 
så som den traditionellt finns beskriven och så som den har utvecklats och applicerats 
på källor på internet. Bakgrunden avslutas med en beskrivning av tidigare forskning 
inom området. 
 
Källkritik på internet i SO-ämnena enligt skolans styrdokument 
Att kritiskt granska och värdera källors trovärdighet är enligt Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011a) en förmåga 
som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i SO-ämnena historia, religionskunskap 
och samhällskunskap. I Skolverkets (2011b, s. 11–12) kommentarmaterial till 
kursplanen i geografi framgår det att även geografiämnet ska syfta till att utveckla 
elevers källkritiska tänkande, då denna förmåga är viktig för att kunna värdera medias 
dagliga nyheter med koppling till geografi. I kursplanen för ämnet samhällskunskap 
lyfts specifikt förmågan att kritiskt granska och värdera källor på internet (Skolverket 
2011a, s. 200), men internet som medium för källor i undervisningen lyfts även i form 
av begreppet ”webbplatser” i kommentarmaterialet för religionskunskap (Skolverket 
2011c, s. 8) samt historia (Skolverket 2011d, s. 23).  
 
Redan i årskurs 1–3 ska eleverna genom de då sammanslagna SO-ämnena ges 
möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska och värdera information från 
olika medier, och i begreppet medier ingår bland annat internet (Skolverket 2011e, s. 
24). Det är dock framförallt i årskurs 4–6 eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga att kritiskt granska och värdera källor på internet, då det bland annat nämns 
som ett centralt innehåll i kursplanen för samhällskunskap (Skolverket 2011a, s. 201). 
Vikten av att den källkritiska förmågan utvecklas i just årskurs 4–6 klargörs också 
genom att källkritik inte nämns som någon specifik innehållspunkt i de efterföljande 
årskurserna, 7–9 (ibid. s. 202). Skolverket (2011e, s. 24) förklarar i sitt 
kommentarmaterial för ämnet samhällskunskap att det efter årskurs 6 är tänkt att ett 
kritiskt förhållningssätt ska vara en inövad och naturlig del i allt arbete.  
 
Bristande kompetens hos lärare 
Trots att granskning och värdering av källor på internet tydligt lyfts i skolans 
styrdokument som en viktig förmåga eleverna ska få möjlighet att utveckla, är det 
många lärare som inte undervisar i källkritik på internet. I Skolverkets (2016a, s. 82) 
undersökning av IT-användning och IT-kompetens i skolan år 2016 uppgav en 
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fjärdedel av grundskollärarna att de aldrig undervisar i källkritik på internet. Vidare 
uppgav endast två av tio elever i årskurs 4–6 att de litar på sin förmåga att avgöra om 
en källa på internet är trovärdig eller inte (ibid. s. 58). I Skolverkets (2011e, s. 24) 
kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap beskrivs förmågan att granska 
medier som en möjlighet till att aktivt kunna delta i samhällsdebatten. Problemet med 
avsaknaden av undervisning i källkritik på internet blir därför påtaglig i 
Internetstiftelsen i Sveriges (Alexandersson och Davidsson 2016, s. 44) undersökning 
av elevers internetvanor 2016, där mindre än hälften av eleverna i årskurs 4–6 uppgav 
att de känner sig delaktiga i informationssamhället. Skolverket (2016a, s. 68) menar att 
Sveriges grundskollärare behöver utveckla sin kompetens inom källkritik på internet. 
Vad en sådan kompetenshöjning bör bestå av var en av frågorna jag ställde i min 
litteraturstudie hösten 2016. Sammanställningen av den granskade 
forskningslitteraturens resultat visade bland annat att kunskaper om källkritik som 
metod och kunskaper om digital teknik är viktiga för att lärare ska kunna undervisa i 
källkritik på internet (Ung 2016, s. 29).  
 
En mindre undersökning om lärarutbildningars arbete med digital källkritik utförd av 
Lärarnas tidning visar att utbildningsledare vid de flesta lärosätena för lärarutbildning i 
Sverige anser att deras studenter får utbildning i digital källkritik, såväl för sina egna 
studiers del som för att i framtiden kunna undervisa i detta (Holmström och Tenfält 
2017, s. 6). Det framgår dock att endast 3 av 24 lärosäten hade examinationsmål som 
innefattade digital källkritik när Statens medieråd undersökte detta år 2014 (Statens 
medieråd 2014, s. 135–136). En del av utbildningsledarna vid lärosätena anser att 
undervisningen i digital källkritik på lärarutbildningen kan utvecklas, bland annat 
gällande den didaktiska aspekten (Holmström och Tenfält 2017, s. 6). Ann-Britt 
Enochsson forskar inom digital teknik och källkritik och har ingått i ledningen för ett 
av lärosätenas lärarutbildning. I Lärarnas tidnings (Holmström och Tenfält 2017, s. 6) 
undersökning berättar Enochsson att det behövs ett mer systematiskt arbetssätt med 
digital källkritik på lärarutbildningen för att de blivande lärarna ska få tillräckliga 
kunskaper. Flera av utbildningsledarna i undersökningen anser att det behövs 
fortbildningskurser om digital källkritik och sociala medier för verksamma lärare 
(ibid.). 
 
Källkritik som teori och metod 
Torsten Thurén (2013, s. 5) skriver att källkritik som teori har sitt ursprung i 
historievetenskapen, där den arbetades fram under 1800-talet. I Sverige slog 
källkritiken igenom på 1900-talet och bidrog till en rensning i historieskrivningen där 
allt som inte kunde konstateras som definitiva sanningar togs bort (ibid.). Idag är 
synen på källkritik annorlunda, skriver Thurén (ibid. s. 6). Under vetenskapens 
utveckling har det visat sig att fakta är något föränderligt och att det är problematiskt 
att avgöra om något verkligen är sant (ibid.). Fakta som verkar sann nu kan visa sig 
vara falsk vid en annan tidpunkt eller under andra förhållanden (ibid.). Thurén (ibid.) 
beskriver källkritiken som en tolkning av källor, och att den tolkningen kräver såväl 
rationalitet som fantasi. Vidare beskriver han att även om källkritiken som teori har sitt 
ursprung i historievetenskapen, så är källkritik som metod användbart för alla 
människor i flera olika sammanhang (ibid. s. 6–7). Innan en källkritisk granskning 
påbörjas måste syftet med såväl användandet av källan som granskningen av den 
fastställas (ibid. s. 11). Den källkritiska metoden kan i huvudsak svara på konkreta 
frågor kring människor och mänskliga aktiviteter, till exempel hur en händelse gick till 
och vad det var som hände (ibid. s. 4). När det källkritiska problemet är fastställt kan 
granskningen påbörjas med hjälp av de traditionella källkritiska principerna äkthet, 
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tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (ibid. s. 7–8). Dessutom bör typen av källa 
spela in vid granskningen, till exempel är ett fingeravtryck mer tillförlitligt än en 
persons berättelse (ibid. s. 8). Thurén (ibid. s. 7) beskriver de källkritiska principerna 
som så enkla att de kan förklaras på några få rader. Äkthet innebär att källan ska vara 
det den utger sig för att vara (ibid. s. 17). Tidssamband innebär en granskning av hur 
gammal en källa är, och överlag är en källa mer relevant och aktuell ju yngre den är 
(ibid. s. 31). Oberoende innebär att källan ska kunna stå för sig själv utan att vara 
beroende av andra källor (ibid. s. 45). Slutligen innebär tendensfrihet att källan ska 
vara objektiv och inte speglas av personliga värderingar (ibid. s. 63). Trots att Thurén 
(ibid. s. 8) kallar de källkritiska principerna för självklara menar han att de kan vara 
svåra att tillämpa i praktiken, något även Skolverket (2016a, s. 13) betonar när det 
kommer till granskning av källor på internet. 
 
Att den källkritiska metoden är svår att tillämpa på internet framgår till exempel i 
Internetstiftelsen i Sveriges (Davidsson och Findahl 2016, s. 103) rapport från 2016 
där svenskarna klassar spridning av falsk information som det sämsta med internet, 
samtidigt som internet rankas som det viktigaste mediet för informationsinhämtning. 
Kristina Alexanderson (2016, s. 14) nämner internets enorma storlek samt möjligheten 
för vem som helst att publicera och sprida vad som helst som faktorer vilka försvårar 
värderingen av källors trovärdighet på internet. Dessutom förmedlas nyheter och 
information multimodalt på internet i form av text, bilder, filmer, animationer och ljud, 
vilket ytterligare försvårar den källkritiska granskningen (ibid.). Det har dock tagits 
fram en del material som ska fungera som vägledning vid källkritisk granskning på 
internet. Alexanderson (2016) har på uppdrag av Internetstiftelsen i Sverige och 
Viralgranskaren skrivit en guide till källkritik på internet där hon bland annat förklarar 
hur en webbadress kan granskas för att få reda på mer om informationens avsändare, 
hur man kan söka bakgrundsinformation om texter, bilder, filmer och ljud samt hur 
sökmotorer och sociala medier använder sig av algoritmer1 för att styra sökresultat och 
nyhetsflöde. Guiden innehåller även grundläggande information om källkritik som 
metod och de källkritiska principerna. Skolverket har också tagit fram material som 
vänder sig till lärare som ska undervisa i källkritik på internet. ”Kolla källan” 
(Skolverket 2016b) är en samling av forskning, information, utvecklingspaket, 
checklistor, guider, affischer och lektionsmaterial för olika årskurser. På Lärportalen 
har Skolverket (2016c) publicerat information och moduler för lärare att utgå ifrån vid 
undervisning i informationssökning och källkritik på internet. Statens medieråd har 
också en del material som vänder sig till lärare som ska undervisa i källkritik på 
internet. Bland annat har de metodmaterialet ”Propaganda och bilders makt” (Statens 
medieråd 2017a) som består av lärarhandledningar, presentationer och övningar att 
använda i klassrummet med syfte att utveckla elevers förmåga att kritiskt granska 
bilder och filmer som sprids på internet, samt ”MIK för mig” (Statens medieråd 
2017b) som är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet. 
Ytterligare vägledning till lärare som ska undervisa i källkritik på internet finns på 
webbsidan Mediekompass, som numera är en nedlagd verksamhet (Lenas 2016) men 
som fortfarande har information, guider, övningar och lektionsidéer om källkritik på 
sin webbsida (Mediekompass 2013). I guiderna från till exempel Skolverket (2016b) 
och Mediekompass (2013) vägleds läsaren till att urskilja källors avsändare, budskap 

                                                
1 Sökmotorer och sociala medier använder algoritmer för att styra vilken information som visas för sina 
användare (Alexanderson 2016, s. 22). Användarens aktivitet på internet, tidigare sökningar, språk, 
geografiska plats och kontakter samlas in och påverkar vilken information som visas och i vilken 
ordning den visas (ibid.). 
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och syfte. Dessutom kan de traditionella källkritiska principerna urskiljas i guiderna, 
dock anpassade efter källor på internet. Bland annat uppmanas läsaren till att 
kontrollera vilket datum en webbsida senast uppdaterades eller granskades, att 
undersöka om informationen återfinns på fler webbsidor och att granska webbsidans 
språk och utseende (Skolverket 2016b; Mediekompass 2013).  
 
Tidigare forskning 
En del av den tidigare forskning som presenteras här återfinns i min litteraturstudie 
som genomfördes höstterminen 2016, där även en fullständig beskrivning av 
litteratursökningens genomförande finns att läsa (Ung 2016). I korta drag skedde 
sökningen och granskningen av forskningslitteraturen systematiskt med hjälp av 
relevanta sökord och avgränsningar i databaser samt genom manuella sökvägar.  
 
Någon tidigare forskning om källkritik på internet med specifikt fokus på blivande 
lärare i SO-ämnena för årskurs 4–6 har inte gått att finna inför denna studie. Däremot 
finns det angränsande forskning om källkritik och digital teknik med fokus på 
verksamma lärare. De flesta av studierna som har gått att finna inom området har en 
allmändidaktisk inriktning. Även om denna studie fokuserar på det SO-didaktiska 
området har tidigare forskning med allmändidaktisk inriktning valts att tas med i 
denna litteraturgenomgång, då dess resultat kring lärares kompetenser och 
undervisning i källkritik på internet anses vara applicerbart på SO-didaktiken. 
 
Kunskaper om källkritik som metod 
I Martin Tallvids (2015) doktorsavhandling analyserar han resultaten av två 1:1-
projekt2 i svenska skolor. Tallvid (ibid. s. 117) skriver att den ökade användningen av 
digital teknik i skolan förändrar undervisningen och lärandet på många sätt. Bland 
annat konstaterar han att informationsflödet på internet möjliggör elevers självständiga 
informationssökning, men att detta också ställer höga krav på källkritiska kunskaper 
hos såväl elever som lärare (ibid. s. 106). En nederländsk studie av Els Kuiper, 
Monique Volman och Jan Terwel (2009, s. 679) visar att elever behöver handledning i 
sökning och hantering av information på internet. Utan sådan handledning riskerar 
eleverna att bli passiva informationssökare, vilket innebär att de håller sig till enkel 
information som de redan känner till (ibid.). I en norsk studie om lärares tro på sin 
egen förmåga vid kritisk granskning av information på internet och deras faktiska sätt 
att kritiskt granska information på internet konstaterar Rune Andreassen och Ivar 
Bråten (2013, s. 832) att lärare måste ha kunskap om hur källkritisk granskning av 
information på internet kan gå till för att de ska kunna vägleda sina elever i att kritiskt 
granska och värdera källor på internet (ibid.). Författarna menar att lärare bör känna 
till hur information om en källas avsändare, så som författare och webbadress, och 
information om en källas innehåll, så som layout och publiceringsdatum, kan användas 
vid den källkritiska granskningen (ibid.). I en svensk studie av Tomas Kroksmark 
(2015) undersöks svenska ämneslärares uppfattningar av det didaktiska förhållandet 
mellan deras ämneskunskaper och datorns oändliga möjligheter gällande information 
och kunskap. De deltagande lärarna i studien anser att internets enorma utbud av 
information kräver att eleverna får undervisning och vägledning i att kritiskt granska 
informationen (ibid. s. 135). I studien framgår det att informationsflödet på internet 
dels ställer krav på källkritiska kunskaper hos lärarna, men också att lärarna behöver 

                                                
2 1:1-projekt innebär att varje elev och lärare utrustas med en egen bärbar dator med relevant 
programvara och tillgång till internet (Tallvid 2015, s. 32). 
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ha djupa ämneskunskaper om informationens innehåll för att hjälpa eleverna i 
bedömningen av informationens trovärdighet (ibid.). 
 
Kunskaper om media och digital teknik 
Flera studier visar att lärare behöver goda kunskaper om media och digital teknik för 
att kunna undervisa i källkritik på internet. I en studie från USA undersöker Laura 
Stein och Anita Prewett (2009) hur samhällskunskapslärare integrerar 
mediekompetens i undervisningen. Studien visar att lärarna ser medieundervisning 
som en viktig del av samhällskunskapsämnet, men att de upplever en osäkerhet kring 
hur sådan undervisning ska gå till (ibid. s. 143). Stein och Prewett (ibid. s. 143–144) 
föreslår bland annat att lärare behöver verktyg för att integrera mediekunskap i 
samhällskunskapsundervisningen, och lyfter ett exempel med webbaserat material som 
visar hur media har behandlat olika nyhetshändelser genom åren. Stein och Prewett 
(ibid. s. 145) konstaterar även att samhällskunskapslärare behöver fortbildning i 
mediekompetens, och att många lärare i såväl deras studie som i andra studier ställer 
sig positiva till en sådan kompetenshöjning. I en svensk studie av Birgitta Davidsson, 
Louise Limberg, Anna Lundh och Lena Tyrén (2007) undersöks bland annat lärares 
åsikter om informations- och kommunikationsteknik i undervisningen i årskurserna F-
6. De deltagande lärarna i studien ser användning av internet i samband med 
information och nyheter som ett sätt att finna rätt svar på en angiven fråga, alltså inte 
som en aktivitet som utvecklar elevernas förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande 
(ibid. s. 114). Författarna konstaterar att internets möjligheter för elevernas lärande 
skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt om lärarna hade mer kunskaper om den digitala 
tekniken, till exempel om hur de kan söka information på internet på olika sätt (ibid. s. 
121). I en annan svensk studie inom området konstaterar Barbro Oxstrand (2013, s. 
183) att lärare behöver fortbildning i att använda digital teknik i undervisningen. 
Oxstrand (ibid.) menar även att det inte räcker med en enstaka satsning, utan att det 
handlar om ett fortlöpande arbete. Oxstrands (ibid. s. 179) studie visar också att lärare 
som har gått fortbildningskurser i att arbeta med digitala medier undervisar sina elever 
i att kritiskt granska och värdera information från internet. Ytterligare en svensk 
studie, gjord av Olof Sundin och Hanna Carlsson (2016, s. 1002) visar att lärares 
digitala kompetens är viktig för undervisningen i källkritik på internet. I studien 
framgår det att elever ofta litar på Google och att eleverna samt deras lärare inte är 
medvetna om hur Googles algoritmer påverkar sökresultatet (ibid.). Sundin och 
Carlsson (ibid.) menar därför att lärare behöver kunskaper om teknologin bakom 
sökmotorer för att förstå hur de kan undervisa i källkritik på internet, så att eleverna 
kan utbildas till att göra medvetna val och inte bara läsa den översta sökträffen i en 
sökmotor.  
 
Teoretiskt ramverk: TPACK 
TPACK står för Technological Pedagogical Content Knowledge och är ett teoretiskt 
ramverk som förklarar varför teknisk kompetens, pedagogisk förmåga samt 
ämneskunskap är viktiga kompetenser hos en lärare och att samverkan mellan dessa 
kompetenser främjar elevers lärande. Ramverket bygger på Lee S. Shulmans (1986) 
teori PCK – Pedagogical Content Knowledge, där det beskrivs hur viktigt samspelet 
mellan pedagogik och ämneskunskaper är i undervisningen. Shulman (1986, s. 8) 
menar att varken ämneskunskaper eller pedagogiska kunskaper är tillräckligt för att en 
lärare ska kunna bedriva god undervisning i ett ämne. Dessa kompetenser är viktiga 
var för sig, men det är när de samspelar som undervisningen ger de bästa 
förutsättningarna för lärande enligt Shulman (ibid. s. 9). Detta samspel innebär att 
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läraren har kunskap och förståelse för hur just det aktuella ämnet kan läras ut (ibid.). 
Det handlar om att veta hur olika undervisningsmetoder påverkar ämnesinnehållet och 
vice versa, samt om att ha förståelse för vad i det specifika ämnet som kan vara svårt 
eller enkelt för eleverna att lära sig och att kunna anpassa undervisningen därefter 
(ibid. s. 9–10). Shulman (1987, s. 12) skriver också att synen på vilka kompetenser en 
lärare behöver för att bedriva god undervisning inte är absolut och för evigt fastställd, 
utan förändras med tiden. I takt med att samhället förändras och det forskas mer om 
lärande och undervisning kommer nya kompetenser att tillkomma i definitionen av 
den kunskapsbas lärare behöver ha (ibid.). Drygt 20 år efter att Pedagogical Content 
Knowledge myntades av Shulman (1986) presenterade Matthew J. Koehler och Punya 
Mishra (2009) TPACK-teorin, där även den tekniska kompetensen ses en viktig del i 
lärares kunskapsbas. Med teknik menar Koehler och Mishra (ibid. s. 61) allt från 
papper och penna till digital teknik, men betonar att det är användandet av ny digital 
teknik som skapar utmaningar i undervisningen. Koehler och Mishra (ibid. s. 63) 
illustrerar sambandet mellan lärares tekniska kompetens, pedagogiska förmåga och 
ämneskunskap i en bild som här är hämtad från webbsidan http://tpack.org (2012), där 
författarna ger sitt tillstånd till att använda bilden (figur 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figur 1. The TPACK Image. Hämtad den 27 januari 2017 från http://tpack.org (2012) med 

tillstånd från författarna Matthew J. Koehler och Punya Mishra. 
 

De olika kompetenserna illustreras i figur 1 som cirklar, och kompetenserna samspelar 
i cirklarnas överlappningar. Den streckade cirkeln längst ut i figur 1 symboliserar 
kontexten, det vill säga lärarens förutsättningar så som årskurs att undervisa i, 
klassrumsklimat, ämne, tillgång till digitala verktyg med mera (Koehler och Mishra 
2009, s. 67). Kompetenserna och deras samspel kan delas in i sju delar: 
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Technology knowledge (TK) – Teknisk kompetens 
Teknisk kompetens innebär att läraren har kunskaper om och kan hantera de tekniska 
hjälpmedel som ska användas i undervisningen (Koehler och Mishra 2009, s. 64). 
 
Pedagogical knowledge (PK) – Pedagogisk förmåga 
Pedagogisk förmåga innebär att läraren har kunskap hur lärande sker och förmåga att 
praktisera undervisningsmetoder som främjar lärandet (Koehler och Mishra 2009, s. 
64). Koehler och Mishra (ibid.) beskriver även förståelse för syftet med 
undervisningen som en del av lärarens pedagogiska förmåga. 
 
Content knowledge (CK) – Ämneskunskap  
Ämneskunskap handlar om vad läraren kan om ämnet som han eller hon ska undervisa 
i (Koehler och Mishra 2009, s. 63). 
 
Pedagogical content knowledge (PCK) – Pedagogisk förmåga och ämneskunskap 
När pedagogisk förmåga och ämneskunskap samspelar innebär det att läraren kan 
koppla ihop lämpliga undervisningsmetoder med aktuellt ämnesinnehåll på ett sätt 
som främjar elevernas lärande på ett ultimat sätt (Koehler och Mishra 2009, s. 64).  
 
Technological content knowledge (TCK) – Teknisk kompetens och 
ämneskunskap 
Ett samspel mellan teknisk kompetens och ämneskunskap innebär att läraren har 
kunskap om vilket eller vilka tekniska hjälpmedel som lämpar sig bäst för det aktuella 
ämnet, och hur olika tekniska hjälpmedel kan behandla det aktuella ämnet ur olika 
perspektiv (Koehler och Mishra 2009, s. 65).  
 
Technological pedagogical knowledge (TPK) – Teknisk kompetens och 
pedagogisk förmåga 
Vid ett samspel mellan teknisk kompetens och pedagogisk förmåga har läraren 
förståelse för hur undervisningen ändras beroende på hur de tekniska hjälpmedlen 
används, och kan koppla ihop olika lärprocesser med lämplig användning av tekniken 
(Koehler och Mishra 2009, s. 65).  
 
Technological pedagogical content knowledge (TPACK) – Teknisk kompetens, 
pedagogisk förmåga och ämneskunskap   
Samspelet mellan teknisk kompetens, pedagogisk förmåga och ämneskunskap innebär 
att läraren har förståelse för hur tekniken, ämnet och undervisningen påverkar 
varandra (Koehler och Mishra 2009, s. 66). Koehler och Mishra (ibid.) menar att 
samspelet mellan dessa kompetenser är nödvändigt vid användning av teknik i 
undervisningen. De nämner internet som exempel, och förklarar att det inte är så 
enkelt som att bara använda internet i undervisningen utan eftertanke (ibid.). Läraren 
måste se de pedagogiska utmaningar och möjligheter som följer med användningen av 
internet i undervisningen, ha förståelse för hur olika användningssätt av internet 
påverkar undervisningen samt ha kunskap om hur ämnesinnehållet representeras 
genom användning av internet (ibid. s. 67). Koehler och Mishra (ibid. s. 66) betonar 
att varje undervisningstillfälle är unikt och att lärarens tekniska kompetens, 
pedagogiska förmåga och ämneskunskap kan samspela på olika sätt vid olika tillfällen 
beroende på kontexten. Därför är det viktigt att lärare har goda kunskaper inom alla tre 
kompetenser och på ett flexibelt sätt kan kombinera dem utifrån den unika situationen 
(ibid.). 
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TPACK och didaktikens grundfrågor 
Didaktikens grundfrågor ska svara på vad det är som ska läras, hur det ska läras samt 
varför det ska läras (Selander 2012, s. 204). I TPACK-teorin återfinns dessa frågor då 
en lärares ämneskunskap handlar om vad som ska läras, och en lärares pedagogiska 
förmåga handlar om hur och varför det ska läras (Koehler och Mishra 2009, s. 63–64). 
Det finns även kompletterande frågor till didaktikens grundfrågor, varav en lyder: 
”Med hjälp av vad ska man lära sig?” (Selander 2012, s. 210). Denna fråga återfinns i 
den tekniska kompetens som betonas i TPACK-teorin (Koehler och Mishra 2009, s. 
64). Staffan Selander (2012, s. 210) beskriver hur hjälpmedlen i skolan under drygt 
hundra år bestod av läroböcker, lexikon, kartor, planscher, skönlitterära böcker och så 
vidare, som redan var utvalda och granskade när de nådde klassrummen. Det fanns 
således inte något stort behov av källkritik hos vare sig elever eller lärare (ibid.). Idag 
har dock digitala enheter med internetuppkoppling tagit en stor plats i såväl samhälle 
som skola, vilket innebär förändringar på flera didaktiska punkter (ibid. s. 211). 
Selander (ibid.) nämner bland annat att läraren omöjligtvis kan ha kontroll på hela det 
enorma utbud av information som internet erbjuder, och att vem som helst kan skapa 
och snabbt sprida information på internet. Selander (ibid.) menar att detta innebär ett 
stort behov av att såväl elever som lärare kan granska informationen på internet 
kritiskt, samt att lärare kan granska och värdera hur olika sätt att använda internet och 
andra digitala hjälpmedel i undervisningen påverkar och bör påverkas av vad det är 
som ska läras, hur det ska läras samt varför det ska läras. Det är just det samspelet 
mellan teknisk kompetens, pedagogisk förmåga och ämneskunskap som lyfts i 
TPACK-teorin (Koehler och Mishra 2009, s. 66).  
 
Sammanfattning och definition av teoretiska utgångspunkter 
Denna studie utgår från TPACK-teorin, det vill säga teorin om att en lärare behöver 
kunskap om tekniken som ska användas i undervisningen, ämneskunskap samt 
pedagogisk kunskap för att kunna främja elevernas lärande på bästa sätt (Koehler och 
Mishra 2009, s. 66). Här sammanfattas och klargörs vad de olika begreppen konkret 
kan innebära i samband med källkritik på internet i SO-undervisningen, med koppling 
till tidigare forskning om vilka kompetenser lärare behöver för att undervisa i 
källkritik på internet.  
 
Teknisk kunskap innebär i denna studie kunskap om den digitala teknik som används 
i SO-undervisningen, vilken både skapar ett behov av och möjliggör träning i ett 
källkritiskt förhållningssätt. Utifrån tidigare forskning om lärares kunskaper om digital 
teknik och undervisning i källkritik på internet fokuserar denna studie på följande 
kunskaper om digital teknik: kunskap om de enheter med internetuppkoppling som 
används i SO-undervisningen, så som datorer och surfplattor (Oxstrand 2013, s. 183), 
kunskap om hur informationsflöden på sociala medier och träfflistan i sökmotorer 
fungerar, till exempel vad som avgör vilken information som visas (Sundin och 
Carlsson 2016, s. 1002), kunskap om sökstrategier på internet (Davidsson, Limberg, 
Lundh och Tyrén 2007, s. 121), samt kunskap om hur media på internet presenterar 
nyheter och information (Stein och Prewett 2009, s. 144). 
 
Ämneskunskap handlar om vad läraren kan om ämnet som han eller hon ska 
undervisa i (Koehler och Mishra 2009, s. 63). I denna studie ligger fokus på källkritik i 
SO-undervisningen, varpå begreppet ämneskunskaper här definieras dels som 
kunskaper om källkritik som metod och dels som kunskaper om inom ämnena 
geografi, historia, samhällskunskap och religion. Det föreslås bland annat i Tallvids 
(2015, s. 106) och Andreassen och Bråtens (2013, s. 832) studier att lärare behöver 
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kunskaper om källkritik som metod för att de ska kunna vägleda eleverna i den kritiska 
granskningen av information på internet. Gällande kunskaper om innehållet i SO-
ämnena framgår det i Kroksmarks (2015, s. 135) studie att lärare behöver ha djupa 
ämneskunskaper om den information som ska granskas för att de ska kunna hjälpa 
eleverna i bedömningen av informationens trovärdighet.   
 
Pedagogisk kunskap innebär i denna studie kunskap om hur olika ämnesinnehåll 
inom SO och hur sätt att använda digital teknik i SO-undervisningen kan utveckla 
elevers källkritiska förmåga. Detta utgår från att Koehler och Mishra (2009, s. 64–65) 
beskriver pedagogiska kunskaper som förmågan att välja undervisningsmetoder som 
främjar lärandet, och att detta innefattar val av såväl tekniska hjälpmedel som 
ämnesinnehåll. Det framgår även i till exempel Davidsson, Limberg, Lundh och 
Tyréns (2007, s. 121) samt i Kuiper, Volman och Terwels (2009, s. 679) studier att 
lärandet påverkas av olika sätt att arbeta med den digitala tekniken, och att förståelse 
för det sambandet är viktigt. Dessutom ingår förståelsen för syftet med undervisningen 
i begreppet pedagogisk kunskap (Koehler och Mishra 2009, s. 64), vilket i denna 
studie innebär förståelsen för syftet med att undervisa i källkritik på internet, och 
därmed förståelse för varför elever behöver utveckla sin källkritiska förmåga på 
internet. 
 
Metod 
I detta avsnitt beskrivs förberedelser och genomförande av enkätundersökningen som 
användes för att samla in data, samt hur dessa data analyserades. Här redogörs även 
urval, svarsfrekvens och bortfall. Slutligen presenteras studiens respondenter som 
grupp. 
 
Studiens design 
Studien har en kvantitativ ansats för att göra det möjligt att dra slutsatser om vilka 
kompetenser lärarstudenter anser är viktiga för att kunna undervisa i källkritik på 
internet i SO-ämnena i årskurs 4–6, och i vilken utsträckning de anser att de hittills har 
fått möjlighet att utveckla dessa kompetenser genom sin lärarutbildning. Studien är 
dock inte ute efter en representativ bild av åsikter från alla lärarstudenter i Sverige, 
utan från de som studerar till grundskollärare för årskurs 4–6 och som har läst SO-
inriktning. Denna avgränsning gjorde populationen liten i förhållande till Sveriges alla 
lärarstudenter, och för att kunna dra slutsatser behövdes så många deltagare som 
möjligt till undersökningen. Därför valdes enkät som metod till datainsamlingen. En 
av fördelarna med att använda enkät som metod är att undersökningen kan nå många 
potentiella deltagare på kort tid (Björkdahl Ordell 2007, s. 85), vilket ansågs värdefullt 
för denna studies syfte. Värdet av enkät som metod för denna studies syfte och 
övervägandet av andra möjliga metoder diskuteras i uppsatsens metoddiskussion.  
 
Etiska aspekter 
Innan och under studiens genomförande gjordes etiska överväganden. Detta innebar 
att hänsyn togs till de som deltog och berördes av studien. Vetenskapsrådet (2002, s. 
6) har tagit fram fyra krav för att skydda individer som deltar i 
forskningsundersökningar. Det första kravet, informationskravet, innebär att forskaren 
ska informera deltagarna om studiens syfte (ibid. s. 7). Det andra kravet, 
samtyckeskravet, innebär att det ska vara frivilligt att delta i en studie (ibid. s. 9). Det 
tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att uppgifterna om studiens deltagare ska 
behandlas konfidentiellt och inte kunna nås av utomstående (ibid. s. 12). Det fjärde 
kravet, nyttjandekravet, innebär att deltagaruppgifterna som samlas in endast används 
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till forskning och inget annat (ibid. s. 14). Dessa krav följdes under studiens gång och 
deltagarna informerades om detta i ett informationsbrev (se bilaga 1) som sändes ut i 
samband med förfrågan om deltagande i undersökningen. Informationen om 
deltagarnas anonymitet gavs även i inledningen av enkäten (se bilaga 2). En 
sammanfattning av informationsbrevet användes i de mail som skickades ut till 
lärosäten med förfrågan om att förmedla en kontakt till studenter, samt i de mail som 
skickades direkt till studenter. I dessa mail bifogades även det fullständiga 
informationsbrevet som bilaga. I de fall kontaktpersonerna på lärosätena skickade 
studenters e-postadresser till mig skedde detta inte digitalt utan via vanlig post för att 
skydda deltagarnas kontaktuppgifter.  
 
Utformning av enkät 
Variabler 
Utformningen av enkätfrågor inleddes med en operationalisering där relevanta 
begrepp från studiens teoretiska utgångspunkter definierades. Dessa definitioner 
återfinns i avsnittet ”Sammanfattning och definition av teoretiska utgångspunkter” i 
denna uppsats. Utifrån definitionerna skapades variabler som sedan skrevs om till 
frågor i enkäten. För en enkätstudies validitet är det viktigt att variablerna verkligen 
mäter det som är relevant för studiens frågeställningar (Larsen 2009, s. 41). För att 
erhålla hög validitet utformades variablerna med stöd utifrån studiens frågeställningar 
och kontrollerades hela tiden mot dessa. Under kontrollen användes Annika Eliassons 
(2013, s. 14) checklista över vilka krav variablerna i en enkätstudie bör uppfylla: att de 
är relevanta för studiens frågeställningar, att de kan leda till att studiens syfte uppnås 
och att de tillsammans täcker studiens alla frågeställningar. Eliasson (ibid.) skriver att 
forskaren dessutom bör undersöka hur variablerna samt definitionerna av dessa 
förhåller sig till tidigare undersökningar inom det aktuella området. Det är tidigare 
forskning om lärares åsikter och kompetenser om att undervisa i källkritik på internet 
som tillsammans med TPACK-teorin utgör denna studies teoretiska utgångspunkter, 
vilka låg till grund för utformningen av variabler. Variablerna har därför nära koppling 
till tidigare undersökningar inom området lärarkompetenser och undervisning i 
källkritik på internet.  
 
Frågeställning 1 lyder: ”Hur viktiga anser de deltagande lärarstudenterna att deras 
kunskaper om digital teknik är för deras förmåga att undervisa i källkritik på internet i 
SO-ämnena?”. Frågeställningen behandlar alltså kunskaper om digital teknik som i 
denna studie definieras som användning av digitala enheter, hur informationsflödet på 
sociala medier och träfflistor i sökmotorer fungerar, sökstrategier vid 
informationssökning samt hur media på internet presenterar nyheter och information. 
Vidare beskrivning av dessa definitioner återfinns i avsnittet ”Sammanfattning och 
definition av teoretiska utgångspunkter” i denna uppsats. I tabell 1 presenteras de 
variabler som utformades med avsikt att svara på frågeställning 1. 
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Tabell 1. Variabler med koppling till frågeställning 1. 
Frågeställning  Variabel 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hur viktiga anser de 
deltagande lärarstudenterna 
att deras kunskaper om 
digital teknik är för deras 
förmåga att undervisa i 
källkritik på internet i SO-
ämnena? 

 
Respondenternas åsikter om hur viktigt det är att de har…  
 
... kunskaper om hur man använder digitala enheter, till 
exempel datorer och surfplattor (för att de ska kunna 
undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena). 
 
... kunskaper om hur informationsflödet på sociala medier 
och träfflistan i sökmotorer fungerar, till exempel vad 
som avgör vilken information som visas och ordningen 
den visas i (för att de ska kunna undervisa i källkritik på 
internet i SO-ämnena). 
 
... kunskaper om informationssökning på internet, till 
exempel hur man använder sökord och hur man kan 
begränsa sökningen i sökmotorer (för att de ska kunna 
undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena). 
 
... kunskaper om hur digitala nyhetstidningar och annan 
media på internet presenterar nyheter och information 
(för att de ska kunna undervisa i källkritik på internet i SO-
ämnena). 
 

 
Frågeställning 2 lyder: ”Hur viktiga anser de deltagande lärarstudenterna att deras 
ämneskunskaper inom SO samt om källkritiska metoder är för deras förmåga att 
undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena?”. Frågeställningen behandlar alltså 
ämneskunskaper som i denna studie definieras som ämneskunskaper inom SO-ämnena 
samt kunskaper om källkritiska metoder. Vidare beskrivning av dessa definitioner 
återfinns i avsnittet ”Sammanfattning och definition av teoretiska utgångspunkter” i 
denna uppsats. I tabell 2 presenteras de variabler som utformades med avsikt att svara 
på frågeställning 2. 
 
Tabell 2. Variabler med koppling till frågeställning 2. 
Frågeställning  Variabel 
 
 
2. Hur viktiga anser de 
deltagande lärarstudenterna 
att deras ämneskunskaper 
inom SO samt om 
källkritiska metoder är för 
deras förmåga att undervisa i 
källkritik på internet i SO-
ämnena? 

 
Respondenternas åsikter om hur viktigt det är att de har…  
 
... kunskaper om geografi, historia, samhällskunskap och 
religion (för att de ska kunna undervisa i källkritik på 
internet i SO-ämnena). 
 
... kunskaper om hur man kan gå tillväga för att kritiskt 
granska och värdera källors trovärdighet (för att de ska 
kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena). 
 

 
Frågeställning 3 lyder: ”Hur viktiga anser de deltagande lärarstudenterna att deras 
pedagogiska kunskaper är för deras förmåga att undervisa i källkritik på internet i SO-
ämnena?”. Frågeställningen behandlar alltså pedagogiska kunskaper som i denna 
studie definieras som kunskaper om hur olika sätt att använda digital teknik kan 
utveckla elevers källkritiska förmåga, hur olika ämnesinnehåll inom SO-ämnena kan 
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utveckla elevers källkritiska förmåga samt förståelse för syftet med att undervisa i 
källkritik på internet. Vidare beskrivning av dessa definitioner återfinns i avsnittet 
”Sammanfattning och definition av teoretiska utgångspunkter” i denna uppsats. I tabell 
3 presenteras de variabler som utformades med avsikt att svara på frågeställning 3. 
 
Tabell 3. Variabler med koppling till frågeställning 3. 
Frågeställning  Variabel 
 
 
 
 
 
3. Hur viktiga anser de 
deltagande lärarstudenterna 
att deras pedagogiska 
kunskaper är för deras 
förmåga att undervisa i 
källkritik på internet i SO-
ämnena? 

 
Respondenternas åsikter om hur viktigt det är att de har…  
 
... kunskaper om hur olika sätt att använda digital teknik 
kan utveckla elevers källkritiska förmåga (för att 
respondenterna ska kunna undervisa i källkritik på internet i 
SO-ämnena). 
 
… kunskaper om hur olika ämnesinnehåll i geografi, 
historia, samhällskunskap och religion kan utveckla 
elevers källkritiska förmåga (för att respondenterna ska 
kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena). 
 
... förståelse för syftet med att undervisa i källkritik på 
internet (för att respondenterna ska kunna undervisa i 
källkritik på internet i SO-ämnena). 
 

 
Frågeställning 4 lyder: ” I vilken utsträckning anser de deltagande lärarstudenterna att 
de hittills under sin lärarutbildning har fått möjlighet att utveckla respektive 
kompetens?”. Denna frågeställning är alltså kopplad till de kompetenser och 
definitioner som används i frågeställning 1, 2 respektive 3. I tabell 4 presenteras de 
variabler som utformades med avsikt att svara på frågeställning 4. 
 
Tabell 4. Variabler med koppling till frågeställning 4. 
Frågeställning  Variabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. I vilken utsträckning anser 
de deltagande 
lärarstudenterna att de hittills 
under sin lärarutbildning har 
fått möjlighet att utveckla 
respektive kompetens? 
 

 
Respondenternas åsikter om i vilken utsträckning de hittills 
under sin lärarutbildning har fått möjlighet att utveckla…  
 
... kunskaper om hur man använder digitala enheter, till 
exempel datorer och surfplattor. 
 
... kunskaper om hur informationsflödet på sociala medier 
och träfflistan i sökmotorer fungerar, till exempel vad 
som avgör vilken information som visas och ordningen 
den visas i. 
 
... kunskaper om informationssökning på internet, till 
exempel hur man använder sökord och hur man kan 
begränsa sökningen i sökmotorer. 
 
... kunskaper om hur digitala nyhetstidningar och annan 
media på internet presenterar nyheter och information. 
 
... kunskaper om geografi, historia, samhällskunskap och 
religion. 



 

14 
 

Fortsättning tabell 4. Variabler med koppling till frågeställning 4. 
Frågeställning  Variabel 
 
 
 
 
 
4. I vilken utsträckning anser 
de deltagande 
lärarstudenterna att de hittills 
under sin lärarutbildning har 
fått möjlighet att utveckla 
respektive kompetens? 
 

 
Respondenternas åsikter om i vilken utsträckning de hittills 
under sin lärarutbildning har fått möjlighet att utveckla…  
 
... kunskaper om hur man kan gå tillväga för att kritiskt 
granska och värdera källors trovärdighet. 
 
... kunskaper om hur olika sätt att använda digital teknik 
kan utveckla elevers källkritiska förmåga. 
 
… kunskaper om hur olika ämnesinnehåll i geografi, 
historia, samhällskunskap och religion kan utveckla 
elevers källkritiska förmåga. 
 
... förståelse för syftet med att undervisa i källkritik på 
internet. 
 

 
Utöver variabler som användes för att ge svar på studiens frågeställningar utformades 
även bakgrundsvariabler för att kontrollera att deltagarna ingick i studiens målgrupp 
samt för att undersöka deltagarnas spridning gällande studieform, lärosäte, termin på 
utbildningen och åldersgrupp. Dessa variabler skrevs om till frågor som ställdes i 
enkäten där de kallades för bakgrundsfrågor. Ett par av bakgrundsvariablerna ansågs 
även kunna fylla en funktion för att undersöka eventuella samband mellan två eller 
flera variabler. Tabell 5 redogör för bakgrundsvariablernas syften. 
 
Tabell 5. Syften med enkätens bakgrundsvariabler. 
 Syfte 
Bakgrundsvariabel Kontrollera att 

respondenterna 
ingick i studiens 
målgrupp. 

Undersöka spridning 
bland respondenterna. 

Undersöka eventuella 
samband mellan 
variabler. 

Om respondenterna 
studerar på en svensk 
lärarutbildning med 
inriktning årskurs 4–6. 

X   

Om respondenterna har 
läst SO-inriktning på en 
svensk lärarutbildning. 

X   

Studieform 
(campusbaserat eller på 
distans via internet). 

 X X 

Lärosäte.  X  
Termin på utbildningen.  X  
Åldersgrupp.   X X 
 
Enkätverktyg 
Innan variablerna skrevs om till frågor bestämdes vilket enkätverktyg som skulle 
användas. Valet föll på att skapa en digital enkät som kunde besvaras online. Denna 
form av enkät bedömdes kunna ge en högre svarsfrekvens än pappersenkäter som 
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skickas fram och tillbaka med post eller digitala enkäter som skickas fram och tillbaka 
med e-post. När det gäller enkätverktyg online finns det några olika alternativ på den 
kostnadsfria marknaden, vilken bedömdes som rimlig för denna studie. Efter en 
jämförelse mellan några olika tjänster kunde det konstateras att Google Formulär var 
den enda tjänst som såväl kostnads- som reklamfritt erbjöd ett obegränsat antal frågor 
och svar samt gjorde det möjligt att använda ett öppet övrigt-alternativ i samband med 
slutna svarsalternativ. Google Formulär sammanställer automatiskt svaren på varje 
enskild fråga, vilket gör det enkelt att utifrån den sammanställningen göra en univariat 
analys, det vill säga en analys av enskilda variabler (Larsen 2009, s. 59). Däremot går 
det inte att via Google Formulär jämföra svaren från olika frågor och därmed kunna se 
eventuella samband mellan olika variabler, en så kallad bivariat analys (Larsen 2009, 
s. 63). De enkätverktyg som erbjöd en sådan sammanställning hade antingen ett 
alldeles för begränsat antal frågor i sina kostnadsfria alternativ eller saknade 
möjligheten att använda ett öppet övrigt-alternativ på frågor med slutna 
svarsalternativ. Därför föll valet på Google Formulär som enkätverktyg och den 
bivariata analysen planerades istället att utföras manuellt i Excel.  
 
För att ytterligare öka chansen till en hög svarsfrekvens valdes inget krav på 
inloggning för att besvara enkäten. En inloggning skulle göra det möjligt att upptäcka 
om någon svarat på enkäten mer än en gång, förutsatt att denna individ loggat in med 
samma e-postadress vid svarstillfällena. Risken för att någon skulle vilja besvara 
enkäten mer än en gång bedömdes dock mycket mindre än risken för att krav på 
inloggning skulle ge ett stort bortfall. Respondenterna erbjöds ingen ersättning, gåva, 
chans till pris eller liknande genom sitt deltagande, och respondenterna bedömdes inte 
heller ha någon annan typ av vinning av att delta flera gånger.  
 
Enkätfrågor och svarsalternativ 
Den fullständiga enkäten med dess frågor finns att se i bilaga 2. Enkätens layout och 
design såg dock annorlunda ut i den enkät som publicerades online med Google 
Formulär och som nådde studiens deltagare. Layout och design utformades där på ett 
sätt som syftade till att göra enkäten tilltalande med en tydlig och enkel struktur, vilket 
i sin tur syftade till att öka chanserna till svar (Eliasson 2010, s. 41).  
 
Nästa steg i utformningen av enkäten var att skriva om variablerna till enkätfrågor. 
Först utformades bakgrundsfrågorna utifrån bakgrundsvariablerna. På kontrollfrågorna 
”Studerar du på en svensk lärarutbildning med inriktning årskurs 4–6?” och ”Har du 
läst 30 hp (en termins heltidsstudier) SO-kurser på en svensk lärarutbildning?” 
användes endast ett svarsalternativ: ”Ja”. Under frågorna klargjordes det att om så inte 
var fallet, ingick man inte i målgruppen och kunde därmed avsluta enkäten. 
Anledningen till att ett nej-alternativ inte användes var för att minska risken att någon 
som ingick i målgruppen skulle råka klicka i ”Nej” av misstag och sedan gå vidare 
med resten av enkätfrågorna. Detta misstag gjordes nämligen vid ett första test av 
enkäten. I de övriga bakgrundsfrågorna användes slutna svarsalternativ där 
respondenterna kunde välja det alternativ som stämde överens med deras studieform, 
lärosäte, termin på utbildningen och åldersgrupp. Dessutom lades ett öppet övrigt-
alternativ till vid frågorna om studieform, lärosäte och termin på utbildningen. Detta 
gjordes för att undvika att respondenterna skulle sakna något alternativ som stämde 
med deras situation (Eliasson 2010, s. 37). Ett exempel skulle kunna vara om någon 
student inte ansåg sig studera vare sig campusbaserat eller på distans gällande frågan 
om studieform, eftersom det finns lärosäten som erbjuder utbildning på distans via ett 
lärcentrum eller liknande. Sådana svar planerades att kategoriseras i efterhand. 
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När de variabler som syftade till att svara på studiens frågeställningar skulle skrivas 
om till enkätfrågor övervägdes flera olika former av frågor samt svarsalternativ. Valet 
föll på att skriva frågorna som påståenden, till exempel ”Under min lärarutbildning har 
jag hittills fått möjlighet att utveckla kunskaper om hur man kan gå tillväga för att 
kritiskt granska och värdera källors trovärdighet”, och svarsalternativen som en 
värdering av hur väl påståendet stämmer överens med respondentens åsikt: ”stämmer 
inte alls”, ”stämmer ganska dåligt”, ”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt och 
hållet”. Slutna svarsalternativ valdes eftersom de minskar risken för missförstånd vid 
analysen samt kan leda till fler svar jämfört med öppna svarsalternativ (Eliasson 2010, 
s. 37). Att använda ett neutralt svarsalternativ, ”stämmer varken bra eller dåligt”, 
övervägdes men valdes bort eftersom påståendena ansågs vara möjliga att ta ställning 
till och för att göra det tydligare att utläsa tendenser i svaren. Ett ”vet ej”-alternativ 
användes dock vid varje påstående för att minska risken att respondenterna skulle 
kryssa i svarsalternativ som inte stämde överens med deras åsikter (Larsen 2009, s. 
48). För att fånga upp åsikter som inte stämde överens med enkätens påståenden 
ställdes frågor med öppna svarsalternativ i slutet av varje avsnitt i enkäten (se bilaga 
2). Kompetenserna som nämns i de slutna påståendena utgår från variablerna som 
finns beskrivna i avsnittet ”Variabler” i denna uppsats. Variablerna i sig bygger på 
studiens teoretiska utgångspunkter, det vill säga TPACK-teorin och tidigare forskning 
inom området lärarkompetenser och källkritik på internet. Påståendena blev därför 
precist inriktade på just de kompetenser som har presenterats i avsnittet 
”Sammanfattning och definition av teoretiska utgångspunkter” i denna uppsats. De 
öppna övrigt-alternativen gjorde det dock möjligt för respondenterna att ange 
eventuella övriga kompetenser som de ansåg som viktiga för att kunna undervisa i 
källkritik på internet i SO-ämnena eller som de ansåg att de hade fått möjlighet att 
utveckla under sin lärarutbildning. 
 
Ett alternativ till påståendena var att istället använda frågor med någon slags gradering 
av hur viktiga respondenterna ansåg att de olika kompetenserna var, eller hur goda 
kunskaper respondenterna ansåg att de behövde inom de olika områdena. Upprepade 
försök till att utforma sådana frågor och svarsalternativ ledde dock till formuleringar 
som ansågs vara långa, otydliga och tolkningsbara, vilket minskar chansen till 
trovärdiga svar (Eliasson 2010, s. 40). Ett exempel på försök till en sådan fråga var 
”För att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena, hur viktigt anser du att 
det är med kunskaper om hur man använder digitala enheter, till exempel datorer och 
surfplattor?”, med svarsalternativ som ”inte viktigt alls”, ”ganska oviktigt”, ”ganska 
viktigt” och ”väldigt viktigt”. Ett annat exempel på försök till en fråga istället för ett 
påstående var ”För att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena, hur goda 
kunskaper anser du att läraren behöver ha om hur man använder digitala enheter, till 
exempel datorer och surfplattor?”, med svarsalternativ som gav någon slags gradering 
från ”inga kunskaper alls” till ”mycket goda kunskaper”. Påståendena som valdes 
istället för dessa frågor bedömdes som lättare att förstå och möjliggjorde mindre 
tolkningsbara svarsalternativ. 
 
Även om kompetenserna i TPACK-teorin brukar nämnas i följande ordning: teknisk 
kunskap, pedagogisk kunskap och ämneskunskap, beslutades det att i enkäten ställa 
påståendena om ämneskunskap före påståendena om pedagogisk kunskap. Denna 
ordning bedömdes vara mer logisk och således öka chanserna till att respondenterna 
skulle orka svara på hela enkäten (Larsen 2009, s. 50). 
 



 

17 
 

Pilotstudie  
När enkäten var klar genomfördes en pilotstudie där tio individer som föll inom 
målgruppen fick förfrågan om att delta. Fem av dessa svarade på enkäten och gav även 
feedback på frågorna, svarsalternativen och enkäten i sin helhet. Pilotstudien visade att 
enkätverktyget fungerade problemfritt och att en del formuleringar behövde ändras för 
att öka frågornas tydlighet. I pilotstudien uppmärksammades även ett problem med 
påståendena kring huruvida respondenterna har fått möjlighet att utveckla de olika 
kompetenserna genom lärarutbildningen. Ett exempel på ett sådant påstående är: 
"Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla kunskaper om 
geografi, historia, samhällskunskap och religion”. Problemet som uppmärksammades 
var att svaren på dessa påståenden inte tog hänsyn till respondenternas förkunskaper. 
Ett svar på ett sådant påstående skulle kunna vara ”stämmer inte alls” på grund av att 
respondenten redan innan starten av sin lärarutbildning hade mycket goda kunskaper 
inom det aktuella området. Här övervägdes flera olika alternativ på formuleringar för 
att lösa problemet. Samtliga alternativ resulterade dock i ett otydligt språk och långa 
meningar som bedömdes minska chanserna till trovärdiga svar. Ett alternativ som 
övervägdes var att respondenterna skulle få värdera sina förkunskaper inom de olika 
områdena. Detta alternativ valdes dock bort, dels på grund av att det ledde till för 
många och långa frågor och dels på grund av att det bedömdes som svårt att gå tillbaka 
flera år i tiden och värdera hur ens kunskaper var innan lärarutbildningen. Ett annat 
alternativ som övervägdes var att ändra formuleringen i påståendena så att de istället 
handlade om huruvida respondenterna har ”mött” eller ”behandlat” respektive 
kunskapsinnehåll under sin lärarutbildning. Detta alternativ valdes dock bort eftersom 
kunskaperna som tas upp är så pass precisa att de kanske inte utgör en helt egen 
innehållspunkt i en kurs, men ändå kan utvecklas genom annat innehåll i kursen. Till 
exempel kanske inte en respondent upplever att lärarutbildningen har behandlat 
informationssökning på internet specifikt, men ändå upplever att utbildningen har gett 
möjlighet till att utveckla kunskaper inom detta genom en viss arbetsform om ett annat 
kunskapsinnehåll. Formuleringarna kring huruvida respondenterna fått möjlighet att 
utveckla de olika kompetenserna under lärarutbildningen kvarstod därför efter 
pilotstudien och användes i den riktiga undersökningen. Problemet med 
förkunskaperna togs dock i beaktande vid analysen av resultatet och diskuteras i 
avsnittet ”Resultatdiskussion”. 
 
Urval 
Målgruppen för denna studie var lärarstudenter på grundlärarprogrammet årskurs 4–6 
som hade läst SO-inriktning, det vill säga minst 30 högskolepoäng SO-kurser på en 
svensk lärarutbildning. För att nå så många individer inom den populationen som 
möjligt kontaktades samtliga lärosäten som erbjöd grundlärarprogrammet årskurs 4–6 
med SO-inriktning, vilket visade sig vara 16 lärosäten spridda i hela Sverige. Tio av 
dessa lärosäten svarade på förfrågan, varav sju förmedlade inbjudan eller kontakt 
vidare till sina studenter, medan tre svarade att de inte hade möjlighet att nå sina 
studenter eller förmedla kontakt. Urvalet var alltså beroende av vilka lärosäten som 
kunde förmedla kontakt till sina studenter, och de studenter som på detta sätt nåddes 
av förfrågan att delta i studien utgjorde ett stickprov (Eliasson 2010, s. 44). Exakt hur 
många individer i stickprovet som faktiskt föll inom målgruppen gick inte att få reda 
på, vilket förklaras under avsnittet ”Genomförande”, men utifrån den information 
studieadministratörerna kunde bidra med bestod stickprovet av 191 individer. 
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Genomförande 
När enkäten och informationsbrevet var redo att skickas ut till potentiella deltagare 
kontaktades alla de lärosäten som enligt Universitets- och högskolerådet (2017) erbjöd 
grundlärarprogrammet årskurs 4–6 med SO-inriktning, vilket var 16 lärosäten. 
Kontaktpersoner på dessa lärosäten kontaktades via e-post och i vissa fall via telefon 
utifrån kontaktuppgifter på lärosätenas hemsidor. Tio lärosäten kunde förmedla 
kontakt eller förfrågan om att delta i undersökningen till sina studenter. Detta skedde 
antingen genom att förfrågan med informationsbrev samt länk till enkäten delades på 
lärosätenas digitala plattform för samtliga studenter på grundlärarprogrammet årskurs 
4–6, eller genom att studieadministratörerna skickade studenternas kontaktuppgifter 
till mig via vanlig post. Det förstnämnda tillvägagångssättet innebar att även studenter 
som inte ingick i målgruppen, det vill säga inte hade läst SO-inriktning, fick tillgång 
till inbjudan. I inbjudan framgick dock kriterierna för att ingå i målgruppen, och 
enkäten inleddes med kontrollfrågor för att ytterligare undvika att andra lärarstudenter 
än de som har läst SO-inriktning skulle välja att svara på enkäten. Det andra 
tillvägagångssättet, där studenternas kontaktuppgifter skickades via post, innebar att 
studieadministratörerna endast skickade kontaktuppgifter till de studenter som ingick i 
målgruppen. Förfrågan om att delta i undersökningen, informationsbrev samt länk till 
enkäten till skickades därefter till dessa studenters e-postadresser. Flera av 
kontaktpersonerna på lärosätena betonade dock att de inte kunde få fram någon exakt 
siffra på hur många studenter de hade inom målgruppen. De flesta kunde ta reda på 
hur många studenter som hade registrerat sig på SO-inriktningen sedan några terminer 
tillbaka, men inte hur många som faktiskt hade fullföljt alla SO-kurser och som 
fortfarande var kvar på utbildningen utan studieavbrott eller liknande. Ett lärosäte 
kunde inte heller skilja de studenter som läst SO-inriktning från de studenter som läst 
andra inriktningar. Enkäten var öppen i ungefär en vecka, tiden varierade något för 
studenter från de olika lärosätena beroende på hur snabbt förmedlingen med hjälp av 
lärosätenas kontaktpersoner kunde ske.  
 
Bortfall 
Eftersom det inte gick att få reda på hur många individer i stickprovet som föll inom 
målgruppen går det inte att få fram några korrekta siffror på bortfall och svarsfrekvens. 
Utifrån den information som lärosätenas studieadministratörer kunde bidra med bestod 
stickprovet av 191 individer och det var 52 av dessa som besvarade enkäten. Det ger 
en svarsfrekvens på 27 procent. Mycket talar dock för att svarsfrekvensen var högre, 
med tanke på att de flesta lärosäten endast kunde se hur många studenter som hade 
registrerat sig på SO-inriktningen men inte hur många som hade fullföljt den, samt att 
ett av lärosätena inte kunde skilja studenter med SO-inriktning från studenter med 
annan inriktning. 
 
Analysmetod 
Enkätsvaren analyserades först utifrån varje enskild variabel, en så kallad univariat 
analys (Larsen 2009, s. 59). Svaren på varje enskild variabel laddades ned från 
enkätverktyget Google Formulär för att tolkas och föras över till figurer och text. 
Analysen skedde utifrån studiens frågeställningar som grundar sig i TPACK-teorin. 
Därefter analyserades eventuella samband och skillnader mellan olika variabler, en så 
kallad bivariat analys (Larsen 2009, s. 63). Detta gjordes manuellt i Excel och hade för 
avsikt att ge en djupare förklaring till svaren på frågeställningarna. I den bivariata 
analysen jämfördes respondenternas åldersgrupp och studieform med variablerna som 
berörde de olika kompetenserna. Dessutom jämfördes svaren om vilka kompetenser 
respondenterna anser vara viktiga för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-
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62% 

38% Campusbaserat	
(62%)

Distans	via	
internet	(38%)

ämnena med svaren på om vilka kompetenser respondenterna anser att de har fått 
möjlighet att utveckla under sin lärarutbildning. Slutligen kategoriserades svaren från 
enkätens öppna svarsalternativ. Vissa av dessa kommentarer speglade åsikter om 
respondenternas lärosäte eller utbildning i allmänhet och ansågs inte vara relevanta för 
studiens frågeställningar, medan andra redogjorde för åsikter som bidrog till svar på 
någon eller några av studiens frågeställningar.  
 
Respondenterna 
52 lärarstudenter från 7 olika lärosäten spridda i Sverige svarade på enkäten. Samtliga 
52 respondenter uppgav att de studerar på en svensk lärarutbildning med inriktning 
årskurs 4–6, samt att de har läst SO-kurser om totalt 30 högskolepoäng vid en svensk 
lärarutbildning. Detta innebär att samtliga respondenter faller inom målgruppen. 
Majoriteten av respondenterna ingår i åldersgrupperna ”under 25 år” samt ”26–35 år”, 
och en liten del ingår i åldersgruppen ”36–45 år” (figur 2). Respondenterna studerar på 
allt från termin tre till termin åtta på sin lärarutbildning. Drygt tre femtedelar av 
respondenterna studerar campusbaserat medan knappt två femtedelar studerar på 
distans via internet (figur 3). Campusstudenterna kommer från fem olika lärosäten och 
distansstudenterna kommer från tre olika lärosäten. 
 

 
Figur 2. Respondenternas åldersgrupper (n=52).  Figur 3. Respondenternas studieform 

(n=52).  
 
Resultat 
I detta avsnitt presenteras svar på studiens frågeställningar, utifrån relevant resultat 
från de analyserade enkätsvaren. Avsnittet är uppdelat i tre teman: kunskaper om 
digital teknik, ämneskunskaper samt pedagogiska kunskaper, vilka är de kompetenser 
från TPACK-teorin som ligger till grund för frågeställning 1–3. Dessa frågeställningar 
rör hur viktiga de deltagande lärarstudenterna anser att de olika kompetenserna är för 
deras förmåga att undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena. Under varje tema 
besvaras även frågeställning 4, som handlar om i vilken utsträckning de deltagande 
lärarstudenterna anser att de hittills under sin lärarutbildning har fått möjlighet att 
utveckla respektive kompetens. Varje tema inleds med en sammanfattning för att 
därefter redogöra mer detaljerat för de olika variablerna.  
 
Kunskaper om digital teknik 
Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt med kunskaper om digital teknik 
för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena, samtidigt som majoriteten 
av respondenterna anser att det stämmer ganska dåligt eller inte alls att de har fått 
möjlighet att utveckla dessa kunskaper under sin lärarutbildning. Utifrån enkätsvaren 
verkar kunskaper om hur media presenterar nyheter och information på internet anses 
vara särskilt viktiga eftersom nästan samtliga respondenter, 96 procent, svarade att det 
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stämmer helt och hållet att sådana kunskaper är viktiga för att kunna undervisa i 
källkritik på internet i SO-ämnena. En förhållandevis stor del av respondenterna, 44 
procent, anser att de har fått möjlighet att utveckla kunskaper om informationssökning 
på internet under sin lärarutbildning. En skillnad mellan de respondenter som studerar 
campusbaserat och de respondenter som studerar på distans via internet är att 
campusstudenterna i högre grad än distansstudenterna svarade att de under sin 
lärarutbildning har fått möjlighet att utveckla kunskaper om hur informationsflödet på 
sociala medier och träfflistan i sökmotorer fungerar, om informationssökning på 
internet samt om hur media presenterar nyheter och information på internet. Däremot 
svarade distansstudenterna i högre grad än campusstudenterna att de genom sin 
lärarutbildning har fått möjlighet att utveckla kunskaper om digitala enheter. Några 
skillnader mellan åldersgrupperna kunde inte ses. 
 
Kunskaper om digitala enheter 
Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt med kunskaper om digitala 
enheter för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena (figur 4). Över 
hälften av respondenterna svarade att påståendet stämmer helt och hållet, medan över 
en tredjedel svarade att påståendet stämmer ganska bra. Fyra respondenter, 
motsvarande åtta procent, svarade att påståendet stämmer ganska dåligt eller att det 
inte stämmer alls. Dessa fyra respondenter svarade även att påståendet om att de har 
fått möjlighet att utveckla kunskaper om digitala enheter under sin lärarutbildning 
stämmer ganska dåligt eller inte alls. Totalt svarade 77 procent av respondenterna att 
det stämmer ganska dåligt eller inte alls att de hade fått möjlighet att utveckla 
kunskaper om digitala enheter under sin lärarutbildning, och ingen av respondenterna 
svarade att det påståendet stämmer helt och hållet (figur 5). Av de respondenter som 
läser på en campusbaserad utbildning svarade hälften att det inte stämmer alls att de 
hade fått möjlighet att utveckla kunskaper om digitala enheter under sin 
lärarutbildning (figur 6). Av de respondenter som läser på distans via internet var det 
20 procent som svarade ”stämmer inte alls” på samma påstående. Bland 
distansstudenterna anser 30 procent att det stämmer ganska bra att de har fått 
möjlighet att utveckla kunskaper om digitala enheter under sin lärarutbildning, medan 
motsvarande siffra hos campusstudenterna är 19 procent.  

Figur 4. Respondenternas svar på 
huruvida det är viktigt med kunskaper 
om digitala enheter för att kunna 
undervisa i källkritik på internet i SO-
ämnena (n=52). 
 

Figur 5. Respondenternas svar på 
huruvida de har fått möjlighet att 
utveckla kunskaper om digitala 
enheter under sin lärarutbildning 
(n=52). 
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Figur 8. Respondenternas svar på 
huruvida de har fått möjlighet att 
utveckla kunskaper om hur 
informationsflödet på sociala medier 
och träfflistan i sökmotorer fungerar 
under sin lärarutbildning (n=52). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Respondenternas svar på huruvida de har fått möjlighet att utveckla kunskaper om 
digitala enheter under sin lärarutbildning – fördelning via studieform (ncampus=32; ndistans=20). 
 
Kunskaper om hur informationsflödet på sociala medier och träfflistan i 
sökmotorer fungerar 
Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt med kunskaper om hur 
informationsflödet på sociala medier och träfflistan i sökmotorer fungerar, för att 
kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena (figur 7). Över hälften av 
respondenterna svarade att påståendet stämmer helt och hållet, medan över en 
tredjedel svarade att påståendet stämmer ganska bra. Två respondenter, motsvarande 
fyra procent, svarade att påståendet inte stämmer alls. Dessa två respondenter svarade 
att det stämmer ganska dåligt att de under sin lärarutbildning har fått möjlighet att 
utveckla kunskaper om hur informationsflödet på sociala medier och träfflistan i 
sökmotorer fungerar. Majoriteten av respondenterna, 88 procent, svarade att det 
stämmer ganska dåligt eller inte alls att de under sin lärarutbildning har fått möjlighet 
att utveckla kunskaper om hur informationsflödet på sociala medier och träfflistan i 
sökmotorer fungerar (figur 8). Av de studenter som läser campusbaserat var det 19 
procent, till antalet 6 respondenter, som svarade att det stämmer ganska bra eller helt 
och hållet att de har fått möjlighet att utveckla dessa kunskaper under sin 
lärarutbildning, medan ingen av distansstudenterna svarade detta (figur 9).  
 
 
 

 
 

Figur 7. Respondenternas svar på 
huruvida det är viktigt med kunskaper 
om hur informationsflödet på sociala 
medier och träfflistan i sökmotorer 
fungerar för att kunna undervisa i 
källkritik på internet i SO-ämnena 
(n=52). 
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Figur 10. Respondenternas svar på 
huruvida det är viktigt med kunskaper 
om informationssökning på internet för 
att kunna undervisa i källkritik på 
internet i SO-ämnena (n=52). 
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Figur 11. Respondenternas svar på 
huruvida de har fått möjlighet att 
utveckla kunskaper om informations-
sökning på internet under sin 
lärarutbildning (n=52). 
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Figur 9. Respondenternas svar på huruvida de under sin lärarutbildning har fått möjlighet att 
utveckla kunskaper om hur informationsflödet i sociala medier och träfflistan i sökmotorer 
fungerar – fördelning via studieform (ncampus=32; ndistans=20). 
 
Kunskaper om informationssökning på internet 
Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt med kunskaper om 
informationssökning på internet för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-
ämnena (figur 10). Över hälften av respondenterna svarade att påståendet stämmer helt 
och hållet, medan knappt en tredjedel svarade att påståendet stämmer ganska bra. 12 
procent av respondenterna, motsvarande 6 individer, svarade att påståendet stämmer 
ganska dåligt eller inte alls. Drygt hälften av respondenterna, 58 procent, svarade att 
det stämmer ganska dåligt eller inte alls att de under sin lärarutbildning har fått 
möjlighet att utveckla kunskaper om informationssökning på internet, medan 42 
procent svarade att det stämmer ganska bra eller helt och hållet (figur 11). Av de 
studenter som läser campusbaserat var det 19 procent som svarade att det stämmer helt 
och hållet att de har fått möjlighet att utveckla kunskaper om informationssökning på 
internet under sin lärarutbildning, medan ingen av distansstudenterna svarade detta 
(figur 12). Av distansstudenterna svarade 60 procent att det inte stämmer alls att de har 
fått möjlighet att utveckla dessa kunskaper under sin lärarutbildning, medan 
motsvarande siffra hos campusstudenterna var 6 procent. 
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Figur 14. Respondenternas svar på 
huruvida de har fått möjlighet att 
utveckla kunskaper om hur media 
presenterar nyheter och information på 
internet under sin lärarutbildning 
(n=52). 
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Figur 12. Respondenternas svar på huruvida de har fått möjlighet att utveckla kunskaper om 
informationssökning på internet under sin lärarutbildning – fördelning via studieform 
(ncampus=32; ndistans=20). 
 
Kunskaper om hur media presenterar nyheter och information på internet 
Nästan samtliga respondenter, 96 procent, anser att det är viktigt med kunskaper om 
hur media presenterar nyheter och information på internet för att kunna undervisa i 
källkritik på internet i SO-ämnena (figur 13). Över tre fjärdedelar, 85 procent, av 
respondenterna svarade att påståendet stämmer helt och hållet, och 11 procent svarade 
att det stämmer ganska bra. Två individer, motsvarande fyra procent av 
respondenterna, svarade att påståendet stämmer ganska dåligt. Ingen svarade att 
påståendet inte stämmer alls. Drygt två tredjedelar av respondenterna, 69 procent, 
svarade att det stämmer ganska dåligt eller inte alls att de under sin lärarutbildning har 
fått möjlighet att utveckla kunskaper om hur media presenterar nyheter och 
information på internet, medan 31 procent svarade att det stämmer ganska bra eller 
helt och hållet (figur 14). Av de studenter som läser campusbaserat var det 44 procent 
som svarade att det stämmer ganska bra eller helt och hållet att de har fått möjlighet att 
utveckla kunskaper om hur media presenterar nyheter och information på internet 
under sin lärarutbildning, medan motsvarande siffra hos distansstudenterna var 10 
procent, där ingen svarade att påståendet stämmer helt och hållet (figur 15). Av 
distansstudenterna anser 90 procent att påståendet stämmer ganska dåligt eller inte 
alls, medan motsvarande siffra hos campusstudenterna är 56 procent.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 13. Respondenternas svar på 
huruvida det är viktigt med kunskaper 
om hur media presenterar nyheter och 
information på internet för att kunna 
undervisa i källkritik på internet i SO-
ämnena (n=52). 
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Det är viktigt att hålla reda på exempelvis vilka konspirationsteorier 
som är populära just nu och sätta sig in i dessa för att kunna bemöta 
elever med hållbara argument. 

 

 
 
 

Figur 15. Respondenternas svar på huruvida de har fått möjlighet att utveckla kunskaper om 
hur media presenterar nyheter och information på internet under sin lärarutbildning – 
fördelning via studieform (ncampus=32; ndistans=20). 
 
Något som togs upp om media på internet i enkätens öppna svarsalternativ var 
konspirationsteorier. En respondent beskrev det på följande vis:  
 
 
 
 
 

Ämneskunskaper 
Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt med ämneskunskaper i geografi, 
historia, samhällskunskap och religion för att kunna undervisa i källkritik på internet i 
SO-ämnena. Majoriteten av respondenterna, 84 procent, anser att de har fått möjlighet 
att utveckla dessa kunskaper under lärarutbildningen. Samtliga respondenter svarade 
att de anser att kunskaper om källkritiska metoder är viktigt för att kunna undervisa i 
källkritik på internet i SO-ämnena. Drygt hälften av respondenterna anser att de har 
fått möjlighet att utveckla kunskaper om källkritiska metoder under sin 
lärarutbildning, medan 46 procent anser att det stämmer ganska dåligt eller inte alls att 
de har fått den möjligheten. Några skillnader mellan åldersgrupperna eller mellan 
campus- och distansstudenter kunde inte ses. 
 
Kunskaper om geografi, historia, samhällskunskap och religion 
Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt med kunskaper om geografi, 
historia, samhällskunskap och religion för att kunna undervisa i källkritik på internet i 
dessa ämnen (figur 16). 69 procent av respondenterna svarade att påståendet stämmer 
helt och hållet och 15 procent svarade att det stämmer ganska bra, medan 12 procent 
svarade att det stämmer ganska dåligt eller inte alls. Två individer, motsvarande fyra 
procent, svarade ”vet ej”. Majoriteten av respondenterna, 84 procent, anser att de har 
fått möjlighet att utveckla sina kunskaper om geografi, historia, samhällskunskap och 
religion under sin lärarutbildning (figur 17). Drygt en tredjedel av respondenterna 
svarade att detta påstående stämde helt och hållet medan hälften svarade att det stämde 
ganska bra. 12 procent av respondenterna svarade att det stämmer ganska dåligt eller 
inte alls att de har fått möjlighet att utveckla dessa kunskaper under sin lärarutbildning. 
Två individer, motsvarande fyra procent, svarade ”vet ej”.  
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Figur 16. Respondenternas svar på 
huruvida det är viktigt med kunskaper 
om geografi, historia, samhällskunskap 
och religion för att kunna undervisa i 
källkritik på internet i dessa ämnen 
(n=52). 
 

Figur 17. Respondenternas svar på 
huruvida de har fått möjlighet att 
utveckla kunskaper om geografi, 
historia, samhällskunskap och religion 
under sin lärarutbildning (n=52). 
 

Figur 19. Respondenternas svar på 
huruvida de har fått möjlighet att 
utveckla kunskaper om källkritiska 
metoder under sin lärarutbildning 
(n=52). 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Kunskaper om källkritiska metoder 
Samtliga respondenter anser att det är viktigt med kunskaper om hur man kan gå 
tillväga för att kritiskt granska och värdera källors trovärdighet (figur 18). Nästan alla 
respondenter, 96 procent, svarade att påståendet stämmer helt och hållet medan 4 
procent svarade att det stämmer ganska bra. Drygt hälften av respondenterna, 54 
procent, anser att de har fått möjlighet att utveckla kunskaper om källkritiska metoder 
under sin lärarutbildning (figur 19). Exakt hälften av respondenterna, 50 procent anser 
att påståendet stämmer ganska bra. Två individer, motsvarande fyra procent, anser att 
påståendet stämmer helt och hållet. 35 procent av respondenterna anser att det 
stämmer ganska dåligt att de har fått möjlighet att utveckla kunskaper om källkritiska 
metoder under sin lärarutbildning och 11 procent anser att påståendet inte stämmer 
alls.  
 
 
 
 

 

 

Figur 18. Respondenternas svar på 
huruvida det är viktigt med kunskaper 
om källkritiska metoder för att kunna 
undervisa i källkritik på internet i dessa 
ämnen (n=52). 
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Jag tror att det förväntas av oss att vi själva skaffar oss kunskaper om 
källkritik och dess värde i undervisningen. 
 

 

Jag upplever att majoriteten högskolelärare på mitt lärosäte inte bär på 
tillräckligt mycket kompetens eller erfarenheter kring området. 
Däremot är majoriteten studenter uppvuxna med datorer och mobiler 
och har därför fått kunskaper om källkritik på annat håll än genom 
lärarutbildningen. Däremot belyser lärarutbildningen vikten av ett 
källkritiskt förhållningssätt men HUR vi som nyblivna lärare ska 
hantera detta återstår till oss studenter. 
 

 

Den källkritik som tagits upp i utbildningen gäller sällan specifikt för 
internet utan snarare i allmänhet. 

 

I enkätens öppna svarsalternativ beskrevs några upplevda problem med hur digital 
källkritik berörs eller inte på lärarutbildningarna. En respondent beskrev sin 
uppfattning av varför källkritiken inte berörs mer i utbildningen: 
 
 
 
 
 
En 
annan respondent upplever att utbildningen betonar vikten av att arbeta med källkritik, 
men att lärosätets lärare saknar kompetens för att lära ut källkritiska metoder i 

praktiken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En annan respondent har erfarenhet av att källkritik har berörts i utbildningen, men att 
det inte har lagts något fokus på just digital källkritik: 
 
 
 
 
 
Pedagogiska kunskaper 
Majoriteten av respondenterna anser att de pedagogiska kunskaper enkäten tar upp är 
viktiga för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena. Majoriteten av 
respondenterna anser också att det stämmer ganska dåligt eller inte alls att de genom 
sin lärarutbildning har fått möjlighet att utveckla kunskaper om hur ämnesinnehåll och 
digital teknik kan användas för att utveckla elevers källkritiska förmåga. Hur digital 
teknik kan användas för att utveckla elevers källkritiska förmåga är den kunskap som 
minst andel respondenter, 19 procent, upplever att de har fått möjlighet att utveckla. 
När det gäller förståelse för syftet med att undervisa i källkritik på internet upplever 
dock majoriteten av respondenterna, 69 procent, att de har fått möjlighet att utveckla 
sådan förståelse under sin lärarutbildning. Några skillnader mellan åldersgrupperna 
eller mellan campus- och distansstudenter kunde inte ses. 
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Figur 21. Respondenternas svar på 
huruvida de har fått möjlighet att 
utveckla kunskaper om hur olika sätt 
att använda digital teknik kan utveckla 
elevers källkritiska förmåga under sin 
lärarutbildning (n=52). 
 

 
Kunskaper om hur olika sätt att använda digital teknik kan utveckla elevers 
källkritiska förmåga 
Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt med kunskaper om hur olika sätt 
att använda digital teknik kan utveckla elevers källkritiska förmåga, för att kunna 
undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena (figur 20). Över hälften, 61 procent, av 
respondenterna svarade att påståendet stämmer helt och hållet, och 31 procent svarade 
att det stämmer ganska bra. Två individer, motsvarande fyra procent av 
respondenterna, svarade att påståendet inte stämmer alls och ytterligare två individer 
svarade ”vet ej”. Gemensamt för dessa respondenter var att de även svarade att det 
stämmer dåligt eller inte alls att de har fått möjlighet att utveckla dessa kunskaper 
under sin lärarutbildning. Majoriteten av respondenterna, 81 procent, svarade att det 
stämmer ganska dåligt eller inte alls att de under sin lärarutbildning har fått möjlighet 
att utveckla kunskaper om hur olika sätt att använda digital teknik kan utveckla elevers 
källkritiska förmåga (figur 21). Drygt hälften svarade att det stämmer ganska dåligt 
och över en fjärdedel svarade att det inte stämmer alls. Knappt en fjärdedel svarade att 
det stämmer ganska bra att de har fått möjlighet att utveckla dessa kunskaper under 
lärarutbildningen. Ingen svarade att det stämmer helt och hållet. Några skillnader 
mellan campus- och distansstudenter gick inte att se. 
 
 
 
 

 

Kunskaper om hur olika ämnesinnehåll i geografi, historia, samhällskunskap 
och religion kan utveckla elevers källkritiska förmåga 
Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt med kunskaper om hur olika 
ämnesinnehåll i geografi, historia, samhällskunskap och religion kan utveckla elevers 
källkritiska förmåga, för att kunna undervisa i källkritik på internet i dessa ämnen 
(figur 22). Över hälften, 61 procent, av respondenterna svarade att påståendet stämmer 
helt och hållet, och över en fjärdedel, 27 procent, svarade att det stämmer ganska bra. 
12 procent av respondenterna svarade att påståendet stämmer ganska dåligt. Ingen 
svarade att påståendet inte stämmer alls. Majoriteten av respondenterna anser att det 
stämmer ganska dåligt eller inte alls att de under sin lärarutbildning har fått möjlighet 
att utveckla kunskaper om hur olika ämnesinnehåll i geografi, historia, 

Figur 20. Respondenternas svar på 
huruvida det är viktigt med kunskaper 
om hur olika sätt att använda digital 
teknik kan utveckla elevers källkritiska 
förmåga, för att kunna undervisa i 
källkritik på internet i SO-ämnena 
(n=52). 
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Figur 22. Respondenternas svar på 
huruvida det är viktigt med kunskaper 
om hur olika ämnesinnehåll i geografi, 
historia, samhällskunskap och religion 
kan utveckla elevers källkritiska 
förmåga, för att kunna undervisa i 
källkritik på internet i dessa ämnen 
(n=52). 
 

Figur 23. Respondenternas svar på 
huruvida de under sin lärarutbildning 
har fått möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur olika ämnesinnehåll 
i geografi, historia, samhällskunskap 
och religion kan utveckla elevers 
källkritiska förmåga (n=52). 
 

Kunskaper kring konkreta situationer och arbetsområden som kan motivera 
för eleverna varför de har nytta av att kunna tänka källkritiskt. 
 

samhällskunskap och religion kan utveckla elevers källkritiska förmåga (figur 23). 
Hälften av respondenterna svarade att det stämmer ganska dåligt och 12 procent 
svarade att det inte stämmer alls. 38 procent svarade att det stämmer ganska bra att de 
har fått möjlighet att utveckla dessa kunskaper under lärarutbildningen.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I enkätens öppna svarsalternativ utvecklade en respondent vad det kan innebära med 
kunskaper om hur man kan använda ämnesinnehåll för att utveckla elevers källkritiska 
förmåga. Respondenten förklarade att det behövs kunskaper om hur man kan arbeta 
för att bidra till elevernas förståelse av nyttan med källkritik: 
 
 
 
 
 
Förståelse för syftet med att undervisa i källkritik på internet 
Nästan samtliga respondenter, 96 procent, anser att det är viktigt med förståelse för 
varför eleverna behöver utveckla sin förmåga att kritiskt granska och värdera källor på 
internet (figur 24). Över tre fjärdedelar, 85 procent, av respondenterna svarade att 
påståendet stämmer helt och hållet, och 11 procent svarade att det stämmer ganska bra. 
Två individer, motsvarande fyra procent av respondenterna, svarade att påståendet 
stämmer ganska dåligt. Ingen svarade att påståendet inte stämmer alls. Majoriteten av 
respondenterna, 69 procent, svarade att de under sin lärarutbildning har fått möjlighet 
att utveckla förståelse för varför eleverna behöver utveckla sin förmåga att kritiskt 
granska och värdera källor på internet (figur 25). Drygt en fjärdedel, 27 procent, 
svarade att påståendet stämmer helt och hållet och 42 procent svarade att det stämmer 
ganska bra.  23 procent svarade att det stämmer ganska dåligt att de har fått möjlighet 
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Figur 25. Respondenternas svar på 
huruvida de under sin lärarutbildning 
har fått möjlighet att utveckla 
förståelse för varför eleverna behöver 
utveckla sin förmåga att kritiskt 
granska och värdera källor på internet 
(n=52). 
 

att utveckla denna förståelse under lärarutbildningen, och 8 procent svarade att det inte 
stämmer alls.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskussion 
Detta avsnitt är uppdelat i en metoddiskussion där studiens metod utvärderas och dess 
styrkor och svagheter diskuteras, och en resultatdiskussion där resultatet diskuteras 
utifrån studiens frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. 
 
Metoddiskussion 
Bortfall och svarsfrekvens 
Svarsfrekvensen på 27 procent är en svaghet i denna studie. Det finns i och för sig 
ingen regel som anger när svarsfrekvensen är för låg, men det finns en risk att de som 
inte har svarat har helt andra åsikter än de som har svarat på enkäten (Larsen 2009, s. 
53). Det finns dock mycket som talar för att antalet möjliga svar på enkäten i denna 
studie i själva verket var mindre än vad som gick att få reda på. Studieadministratörer 
tillfrågades om hur många lärarstudenter på deras lärosäte som föll inom målgruppen, 
det vill säga som studerade på grundlärarprogrammet årskurs 4–6 och som hade läst 
SO-inriktning. Det gick dock inte att få någon helt tillförlitlig sådan siffra från 
majoriteten av lärosätena, vilket påpekades av studieadministratörerna själva. De 
kunde se hur många studenter som hade registrerat sig på lärosätets SO-inriktning 
sedan några terminer tillbaka, men betonade att de inte kunde veta om alla inom den 
gruppen hade fullföljt SO-inriktningen eller ens gick kvar på utbildningen. Ett lärosäte 
kunde inte heller skilja studenter som läst SO-inriktning från de studenter som läst 
andra inriktningar, vilket absolut talar för att studiens bortfall delvis bestod av 

Figur 24. Respondenternas svar på 
huruvida det är viktigt med förståelse 
för varför eleverna behöver utveckla 
sin förmåga att kritiskt granska och 
värdera källor på internet, för att kunna 
undervisa i källkritik på internet i SO-
ämnena (n=52). 
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individer som egentligen inte föll inom målgruppen. Utan dessa i urvalsgruppen skulle 
studiens svarsfrekvens vara högre. Hur mycket högre är omöjligt att svara på då denna 
statistik inte gick att få från lärosätena. Baserat på vetskapen att studenter som föll 
utanför målgruppen räknades med i urvalsgruppen kan det åtminstone fastslås att 
svarsfrekvensen i själva verket var högre än 27 procent. Det kan också konstateras att 
52 individer svarade på enkäten, och att Larsen (2009, s. 40) föreslår att minst 30 
individer bör ingå i urvalet för att statistiska analyser ska kunna göras utan risk för 
stora mätfel.  
 
För att nå ut till så många som möjligt på kort tid kontaktades alla de lärosäten som 
erbjuder grundlärarprogrammet för årskurs 4–6 med SO-inriktning. Hade tiden 
prioriterats annorlunda och istället lagts på att etablera en mer personlig kontakt direkt 
med lärarstudenterna, till exempel genom att åka ut till lärosäten för att presentera 
studien och dela ut enkäter på plats, hade svarsfrekvensen eventuellt blivit högre och 
det hade även gett en mer tillförlitlig bild av hur många individer som faktiskt ingick i 
urvalsgruppen. På det sättet hade det dock inte varit praktiskt möjligt att få kontakt 
med lärarstudenter från fler än två eller tre olika lärosäten inom samma geografiska 
område. Det hade även varit problematiskt att få till ett möte med samtliga studenter 
inom målgruppen, då en sådan träff hade varit frivillig och bjudits in till genom 
information som kunde nå studenterna med hjälp av kurs- eller programansvarig. Att 
fler skulle välja att gå på en sådan träff jämfört med att svara på en enkät online är inte 
säkert.  
 
En styrka med urvalet är spridningen gällande lärosäten, terminer på utbildningen samt 
studieform. Lärarstudenter från sju olika lärosäten geografiskt spridda i Sverige deltog 
i studien. Dessa studenter läser på allt från termin tre till termin åtta på sin 
lärarutbildning. Totalt 52 studenter deltog i studien, varav 32 studerar campusbaserat 
och 20 studerar på distans via internet. Campusstudenterna kommer från fem olika 
lärosäten och distansstudenterna kommer från tre olika lärosäten. Denna spridning gör 
urvalet representativt för målgruppen.   
 
Respondenternas förkunskaper 
I pilotstudien uppmärksammades ett problem med påståendena kring huruvida 
respondenterna har fått möjlighet att utveckla de olika kompetenserna genom sin 
lärarutbildning. Ett exempel på ett sådant påstående är: "Under min lärarutbildning har 
jag hittills fått möjlighet att utveckla kunskaper om geografi, historia, 
samhällskunskap och religion”. Problemet som uppmärksammades var att svaren på 
dessa påståenden inte tog hänsyn till respondenternas förkunskaper. Ett svar på ett 
sådant påstående skulle kunna vara ”stämmer inte alls” på grund av att respondenten 
redan innan starten av sin lärarutbildning ansåg sig ha mycket goda kunskaper inom 
det aktuella området. Formuleringen på dessa påståenden behölls dock och användes i 
den riktiga undersökningen på grund av att olika försök till andra formuleringar 
resulterade i ett otydligt språk och långa meningar som bedömdes minska chanserna 
till trovärdiga svar. Om respondenternas förkunskaper ledde till missvisande svar på 
dessa påståenden går inte att utläsa från enkätsvaren, men att detta eventuellt är ett 
problem har tagits i beaktande vid analysen av resultatet och diskuteras i avsnittet 
”Resultatdiskussion”.  
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Analysmetod 
Att den bivariata analysen gjordes manuellt i Excel innebar vissa begränsningar. Hade 
ett annat analysverktyg använts hade fler variabler kunnat jämföras med varandra på 
kortare tid. Till exempel finns det enkätverktyg online som automatiskt sammanställer 
jämförelser mellan valda variabler. De enkätverktyg som erbjöd en sådan 
sammanställning hade dock antingen ett alldeles för begränsat antal frågor i sina 
kostnadsfria alternativ eller saknade möjligheten att använda ett öppet övrigt-alternativ 
på frågor med slutna svarsalternativ. Därför föll valet på Google Formulär som 
enkätverktyg och den bivariata analysen utfördes istället manuellt i Excel. Även om 
analysen hade kunnat utvecklas, så har den utförda manuella analysen resulterat i svar 
på studiens frågeställningar samt en del fördjupningar i dessa. 
Kvantitativ ansats 
Studien hade en kvantitativ ansats för att kunna föreslå slutsatser om källkritik på 
internet i lärarutbildningen generellt i Sverige. Sådana slutsatser är dock inte möjliga 
med tanke på att endast 7 av 16 tillfrågade lärosäten förmedlade enkäten till sina 
studenter, och att svarsfrekvensen bland de tillfrågade studenterna var 27 procent. 
Istället för en kvantitativ ansats hade studien kunnat ha en kvalitativ ansats med 
intervjuer som metod. Frågorna hade då kunnat vara mer öppna och svaren hade i 
efterhand kunnat kategoriseras utifrån TPACK-teorin. Detta hade dock endast gett en 
bild av åsikter hos lärarstudenter från de specifika lärosäten som valts ut till studien. 
På grund av praktiska skäl hade få lärosäten kunnat ingå i studien, uppskattningsvis 
två stycken, och de skulle i så fall ha varit belägna inom samma geografiska område 
eller bestått av ett lärosäte med campusbaserad utbildning och ett lärosäte med 
distansutbildning över internet, alternativt av två lärosäten med distansutbildning över 
internet. Spridningen på respondenterna hade alltså inte blivit lika stor som den blev i 
denna studie. Det finns dessutom mycket som talar för att svarsfrekvensen i denna 
studie egentligen är högre än vad som kan utläsas, vilket diskuteras i avsnittet 
”Bortfall och svarsfrekvens”. Om så är fallet kan resultatet bidra till slutsatser om 
källkritik på internet i lärarutbildningen vid sju lärosäten i Sverige, vilket inte hade 
varit möjligt med en kvalitativ ansats inom studiens tidsram. Däremot hade en 
metodtriangulering med till exempel kvalitativa intervjuer som komplement till den 
kvantitativa enkäten stärkt studiens validitet. Detta övervägdes men ansågs inte 
rymmas inom studiens tidsram. Om studiens låga svarsfrekvens trots allt skulle 
stämma, har studiens ansats och metod ändå bidragit till en bild av möjliga slutsatser, 
vilka kan vara intressanta utgångspunkter till vidare forskning. 
 
Resultatdiskussion 
Kunskaper om digital teknik 
Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt med kunskaper om digital teknik 
för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena. Enligt Koehler och 
Mishra (2009, s. 64) innebär teknisk kompetens att läraren har kunskaper om och kan 
hantera de tekniska hjälpmedel som ska användas i undervisningen. Dessa tekniska 
hjälpmedel kan vara allt ifrån papper och penna till digital teknik, men det är främst 
användandet av ny digital teknik som skapar utmaningar i undervisningen (ibid. s. 61). 
Utifrån lärarstudenternas svar i denna enkätstudie verkar kunskaper om hur media 
presenterar nyheter och information på internet anses vara särskilt viktiga för att kunna 
undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena. Samhällskunskapslärarna i Stein och 
Prewetts (2009, s. 143) studie är av samma åsikt, men upplever en osäkerhet kring hur 
de ska integrera mediekompetens i samhällskunskapsundervisningen. Stein och 
Prewett (ibid. s. 145) konstaterar att samhällskunskapslärare behöver fortbildning 
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inom mediekompetens, vilket även talar för att sådan kunskap vore värdefull att lära ut 
på lärarutbildningen. Enligt lärarstudenterna i denna studie anser dock knappt en 
tredjedel att de under sin lärarutbildning har fått möjlighet att utveckla kunskaper om 
hur media presenterar nyheter och information på internet. Något som nämns specifikt 
om mediekompetens i enkätens öppna svarsalternativ är att det behövs kunskaper om 
konspirationsteorier som florerar i media. Spridning av falsk information klassas av 
svenskarna som det sämsta med internet enligt Internetstiftelsen i Sveriges (Davidsson 
och Findahl 2016, s. 103) rapport från 2016, samtidigt som internet klassas som det 
viktigaste mediet för informationsinhämtning. Stein och Prewett (2009, s. 143) 
föreslår i sin studie att samhällskunskapslärare behöver verktyg för att integrera 
mediekunskap i undervisningen. De lyfter till exempel ett webbaserat material som 
visar hur media har behandlat olika nyhetshändelser genom åren (ibid. s. 144). I 
Sverige har bland annat Statens medieråd tagit fram material som vänder sig till lärare 
som ska undervisa i källkritik på internet. Metodmaterialet ”Propaganda och bilders 
makt” (Statens medieråd 2017a) syftar till att utveckla elevers förmåga att kritiskt 
granska bilder och filmer som sprids på internet, och ”MIK för mig” (Statens medieråd 
2017b) syftar till att utveckla elevers medie- och informationskunnighet. Behovet av 
sådana verktyg riktade till lärare och elever är alltså uppmärksammat av staten, men 
verkar enligt denna enkätstudie inte användas på lärarutbildningarna. Det nämnda 
materialet från Statens medieråd (2017a; 2017b) kom ut efter att denna undersökning 
genomfördes, men de lärosäten som inte har egna upplägg för mediekompetens på 
lärarutbildningen kan förslagsvis i framtiden använda detta material i undervisningen. 
Mediekompetens valdes i denna studie att läggas in under rubriken ”Digital teknik” 
eftersom det var medias presentation av nyheter och information på just internet som 
avsågs, men detta är ett exempel på arbetsområde kring digital källkritik som berör 
samtliga kompetenser inom TPACK-teorin. Teknisk kompetens eftersom det är media 
på internet som avses, pedagogisk förmåga eftersom mediekompetensen ska integreras 
i undervisningen och förmedlas till eleverna, och ämneskunskaper eftersom nyheterna 
och informationen som media presenterar i hög grad ingår i SO-ämnena. När det till 
exempel sprids nyheter om presidentvalet i USA kan det vara bra att ha 
ämneskunskaper om hur just presidentvalet i USA går till för att kunna göra en 
källkritisk bedömning. Vad respondenterna i denna studie ansåg om 
ämneskunskapernas betydelse för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-
ämnena diskuteras under avsnittet ”Ämneskunskaper” i denna resultatdiskussion.  
 
Utifrån enkätsvaren är det inte bara mediekompetensen som majoriteten av 
lärarstudenterna upplever att de inte har fått möjlighet att utveckla under sin 
lärarutbildning. Även de andra variablerna inom digital teknik visade att majoriteten 
av lärarstudenterna anser att det stämmer ganska dåligt eller inte alls att de under sin 
lärarutbildning har fått möjlighet att utveckla kunskaper om digital teknik. Det gäller 
alltså kunskaper om hur man använder digitala enheter, kunskaper om hur 
informationsflödet på sociala medier och träfflistan i sökmotorer fungerar samt 
kunskaper om informationssökning på internet. Samtliga variabler är baserade på 
tidigare forskning som visar att dessa kunskaper är av betydelse för att kunna 
undervisa i källkritik på internet, ändå svarade lärarstudenterna att de inte har fått 
möjlighet att utveckla dessa kunskaper under sin lärarutbildning. Anledningen till 
detta kan vara att respondenterna hade goda förkunskaper om digital teknik redan 
innan de började studera på lärarutbildningen, så att det som har berörts kring digital 
teknik på lärarutbildningen har inte har upplevts som utvecklande för respondenterna. 
Det kan också bero på att lärarutbildningarna inte lägger så stort fokus på att förmedla 
dessa kunskaper. De respondenter som studerar campusbaserat svarade i högre grad än 
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distansstudenterna att de under sin lärarutbildning har fått möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur informationsflödet på sociala medier och träfflistan i sökmotorer 
fungerar, om informationssökning på internet samt om hur media presenterar nyheter 
och information på internet. Detta skulle kunna bero på eventuella förkunskaper hos 
distansstudenterna. Det skulle också kunna bero på att distansutbildningarna tar för 
givet att den praktiska övning studenterna får i att använda digital teknik, i och med att 
de läser på distans via internet, är tillräcklig för att utveckla kunskaper om digital 
teknik. Enligt Koehler och Mishra (2009, s. 66) är det dock inte så enkelt som att bara 
använda internet i undervisningen utan eftertanke. Läraren måste se de pedagogiska 
utmaningar och möjligheter som följer med användningen av internet i 
undervisningen, ha förståelse för hur olika användningssätt av internet påverkar 
undervisningen samt ha kunskap om hur ämnesinnehållet representeras genom 
användning av internet (ibid. s. 67). Detta påminner om Davidsson, Limberg, Lundh 
och Tyréns (2007, s. 121) studie där författarna konstaterar att internets möjligheter för 
elevernas lärande skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt om lärarna hade bättre 
kunskaper om att använda den digitala tekniken, till exempel olika strategier för att 
söka information på internet. Distansstudenterna i denna enkätstudie svarade i högre 
grad än campusstudenterna att de har fått möjlighet att utveckla kunskaper om 
användandet av digitala enheter, men i lägre grad än campusstudenterna att de har fått 
möjlighet att utveckla kunskaper om informationsflödet på sociala medier och 
träfflistan i sökmotorer, informationssökning på internet samt hur media presenterar 
nyheter och information på internet. Detta knyter an till TPACK-teorin där det betonas 
att ett samspel mellan kompetenserna är viktigt (Koehler och Mishra 2009, s. 66). I 
detta fall handlar det om ett samspel mellan teknisk kompetens och pedagogisk 
förmåga (ibid. s. 65), alltså att det inte räcker att de blivande lärarna har fått praktisk 
övning i att använda digitala enheter och därmed fått möjlighet att utveckla kunskaper 
om dessa, utan att de också behöver utveckla kunskaper om hur den digitala tekniken 
kan användas i undervisningen i källkritik – där kunskaperna om sociala medier, 
sökmotorer, informationssökning och media kommer in. Detta är förslagsvis innehåll 
som lärarutbildningarna kan se över huruvida de berör eller ej. Viktigt att nämna i 
denna diskussion är dock att grupperna med campus- respektive distansstudenter i 
denna studie består av för få individer för att slutsatser ska kunna dras om campus- 
respektive distansbaserade lärarutbildningar generellt i Sverige.  
 
Ämneskunskaper 
Majoriteten av respondenterna anser att det är viktigt med ämneskunskaper i geografi, 
historia, samhällskunskap och religion och samtliga respondenter anser att det är 
viktigt med kunskaper om källkritiska metoder för att kunna undervisa i källkritik på 
internet i SO-ämnena. Enligt såväl TPACK-teorin som didaktikens grundfrågor 
behöver en lärare kunskaper om ämnet som han eller hon ska undervisa i (Koehler och 
Mishra 2009, s. 63; Selander 2012, s. 204). Det är därför föga förvånande att samtliga 
lärarstudenter i studien ansåg att kunskaper om källkritiska metoder är nödvändigt för 
att kunna undervisa i källkritik på internet. Hela 96 procent av respondenterna svarade 
att det stämmer helt och hållet att sådana kunskaper är viktiga. Gällande 
ämneskunskaper i geografi, historia, samhällskunskap och religion svarade 69 procent 
av respondenterna att påståendet stämmer helt och hållet och 15 procent svarade att 
det stämmer ganska bra, medan 12 procent svarade att det stämmer ganska dåligt eller 
inte alls. Det är alltså en majoritet som anser att ämneskunskaperna i SO-ämnena är 
viktiga för undervisningen i källkritik, men det är inte ett lika enhetligt svar som på 
frågan om kunskaper om källkritiska metoder. Att kunskaper i geografi, historia, 
samhällskunskap och religion anses som mindre viktiga för undervisningen i källkritik 
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kan tyda på ett bristande samspel mellan ämneskunskaper och pedagogisk förmåga, 
vilket handlar om att kunna koppla ihop lämpliga undervisningsmetoder med aktuellt 
ämnesinnehåll på ett sätt som främjar elevernas lärande på ett ultimat sätt (Koehler 
och Mishra 2009, s. 64). I Kroksmarks (2015, s. 135) studie framgår det att lärare 
behöver ha djupa ämneskunskaper om den information som ska granskas för att de ska 
kunna hjälpa eleverna i bedömningen av informationens trovärdighet. Även kunskaper 
om källkritiska metoder behövs, vilket framgår i såväl Kroksmarks (ibid.) studie som i 
Tallvids (2015, s. 106) och Andreassen och Bråtens (2013, s. 832) studier. När det 
gäller källkritik kan det dock inte stå för sig självt som ensamt ämnesinnehåll, utan för 
att kunna göra en källkritisk granskning behöver det finnas en källa, ett innehåll, som 
ska granskas och ett syfte med detta (Thurén 2013, s. 11). I SO-ämnena kan till 
exempel nyheter om samhället, arkeologiska fynd, undersökningar om 
klimatförändringar eller fakta om religioner utgöra det innehåll som ska granskas 
källkritiskt. Huruvida lärarstudenterna i denna studie anser att det är viktigt med 
kunskaper om hur ämnesinnehåll kan användas för att utveckla elevers källkritiska 
förmåga, och om lärarstudenterna anser att de har fått möjlighet att utveckla sådana 
kunskaper under lärarutbildningen, diskuteras i avsnittet ”Pedagogiska kunskaper” i 
denna resultatdiskussion.  
 
Majoriteten av respondenterna, 84 procent, anser att de har fått möjlighet att utveckla 
kunskaper om SO-ämnena under sin lärarutbildning, vilket kan ses som 
tillfredställande. Drygt hälften av respondenterna anser att de har fått möjlighet att 
utveckla kunskaper om källkritiska metoder under sin lärarutbildning, men denna 
grupp består främst av respondenter som svarat att det stämmer ganska bra att de har 
fått möjlighet att utveckla dessa kunskaper. Medan hela 96 procent av respondenterna 
anser att det stämmer helt och hållet att kunskaper om källkritiska metoder är viktigt 
för att kunna undervisa i källkritik på internet, är det endast 4 procent som svarade att 
det stämmer helt och hållet att de har fått möjlighet att utveckla dessa kunskaper under 
sin lärarutbildning. Denna skillnad är anmärkningsvärd och kan betyda att 
lärarstudenterna i studien är medvetna om behovet av att undervisa i källkritik på 
internet, men att de inte upplever att de har fått tillräckliga kunskaper om hur detta ska 
gå till under sin lärarutbildning. En respondent uttryckte just detta i enkätens öppna 
svarsalternativ: att lärarutbildningen betonade vikten av ett källkritiskt 
förhållningssätt, men inte förmedlade kunskaper om hur detta skulle praktiseras. En 
annan respondent upplevde att det förväntas att lärarstudenterna själva ska skaffa sig 
kunskaper om källkritik, och ytterligare en respondent förklarade att källkritiken som 
togs upp på lärarutbildningen inte fokuserade på källor på internet, utan på källkritik i 
allmänhet. Skolverket (2016a, s. 13), Alexanderson (2016, s. 14), Tallvid (2015, s. 
117), Andreassen och Bråten (2013, s. 832), Kroksmark (2015, s. 135) samt Selander 
(2012, s. 211) betonar alla att kraven på källkritiska kunskaper har ökat i och med 
digitaliseringen i skolan och samhället. Alexandersson (2016, s. 14) förklarar att den 
källkritiska granskningen försvåras på internet eftersom vem som helst kan sprida vad 
som helst, och att informationen är multimodal i form av texter, bilder, filmer, 
animationer och ljud. Koehler och Mishra (2009) la till teknisk kompetens till 
Shulmans (1986) PCK-teori bland annat med motiveringen att ny digital teknik skapar 
utmaningar i undervisningen (Koehler och Mishra 2009, s. 61). Precis som Shulman 
(1986, s. 9) betonar de att det är samspelet mellan kompetenserna som är särskilt 
viktig (Koehler och Mishra 2009, s. 66). Baserat på enkätsvaren i denna studie kan 
lärarutbildningarna behöva fokusera mer på källkritiska metoder, men för att nå det 
samspel som eftersträvas i TPACK-teorin bör fokus även ligga på källkritiska metoder 
i samband med digital teknik, det vill säga granskning av källor på internet.  
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Pedagogiska kunskaper 
Majoriteten av respondenterna anser att de pedagogiska kunskaper enkäten tar upp är 
viktiga för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena. I TPACK-teorin 
beskrivs pedagogisk förmåga bland annat som att läraren kan praktisera 
undervisningsmetoder som främjar lärandet, samt att läraren har förståelse för syftet 
med undervisningen (Koehler och Mishra 2009, s. 64). Det framgår i till exempel 
Davidsson, Limberg, Lundh och Tyréns (2007, s. 121) samt i Kuiper, Volman och 
Terwels (2009, s. 679) studier att lärandet påverkas av olika sätt att arbeta med den 
digitala tekniken, och att förståelse för det sambandet är viktigt för lärare. Koehler och 
Mishra (2009, s. 65) beskriver det som ett samspel mellan teknisk kompetens och 
pedagogisk förmåga – TPK – vilket innebär att läraren förtroget kan koppla ihop olika 
lärprocesser med lämplig användning av tekniken. Ett samspel mellan 
ämneskunskaper och pedagogisk förmåga – PCK – handlar om att kunna koppla ihop 
lämpliga undervisningsmetoder med aktuellt ämnesinnehåll på ett sätt som främjar 
elevernas lärande på ett ultimat sätt (Koehler och Mishra 2009, s. 64). Majoriteten av 
lärarstudenterna i denna undersökning anser dock att det stämmer ganska dåligt eller 
inte alls att de genom sin lärarutbildning har fått möjlighet att utveckla kunskaper om 
hur ämnesinnehåll och digital teknik kan användas för att utveckla elevers källkritiska 
förmåga. Hur digital teknik kan användas för att utveckla elevers källkritiska förmåga 
är den kunskap som minst andel respondenter, 19 procent, upplever att de har fått 
möjlighet att utveckla under sin lärarutbildning. Däremot anser majoriteten av 
respondenterna, 69 procent, att de har fått möjlighet att utveckla förståelse för varför 
eleverna behöver utveckla sin källkritiska förmåga på internet. Innan det diskuteras 
vidare bör det uppmärksammas att 31 procent av respondenterna anser att de inte har 
fått möjlighet att utveckla denna förståelse under sin lärarutbildning. Det skulle kunna 
bero på att dessa respondenter hade så god förståelse för varför källkritik på internet är 
viktigt redan innan de började studera på lärarutbildningen, att det som har berörts om 
källkritik på lärarutbildningen inte har utvecklat respondenternas förståelse ytterligare. 
Det skulle också kunna bero på att lärarutbildningarna inte fokuserar tillräckligt på 
vikten av att utveckla elevers källkritiska förmåga på internet. Den sistnämnda 
tänkbara anledningen stämmer överens med den undersökning Statens medieråd 
(2014, s. 135–136) genomförde om digital källkritik på lärarutbildningarna år 2014, 
som visade att endast 3 av 24 lärosäten hade examinationsmål som innefattade digital 
källkritik. Detta trots att lärarutbildningarna utbildar blivande lärare som ska följa 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, där digital 
källkritik är en del av såväl förmågor som centralt innehåll som lyfts i bland annat 
kursplanen för samhällskunskap (Skolverket 2011a, s. 200). Att ens fokusera på digital 
källkritik är alltså något som flera lärosäten verkar kunna utveckla med sina 
lärarutbildningar. Åter till de 69 procent av lärarstudenterna i denna studie som anser 
att de faktiskt har fått möjlighet att utveckla förståelse för varför undervisning i digital 
källkritik behövs. Den siffran är betydligt högre än de respondenter som anser att de 
under sin lärarutbildning har fått möjlighet att utveckla kunskaper om hur digital 
teknik samt ämnesinnehåll inom SO kan användas för att utveckla elevers källkritiska 
förmåga. Intressant gällande ämnesinnehållet inom SO är att hela 84 procent av 
respondenterna anser att de har fått möjlighet att utveckla kunskaper inom SO-ämnena 
under sin lärarutbildning, men att endast 38 procent anser att de har fått utveckla 
kunskaper om hur ämnesinnehåll inom SO kan användas för att utveckla elevers 
källkritiska förmåga på internet. En respondent uttryckte i enkätens öppna 
svarsalternativ att lärarutbildningen betonar vikten av ett källkritiskt förhållningssätt i 
teorin, men förmedlar inte kunskaper om hur källkritiken ska praktiseras i 
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undervisningen. Här verkar det alltså som att lärarutbildningarna främst fokuserar på 
ämneskunskaper för sig och förståelse för syftet med undervisning i digital källkritik 
för sig. Enligt Koehler och Mishra (2009, s. 66) är det viktigt för en lärare att ha såväl 
goda ämneskunskaper som god förståelse för syftet med undervisningen, men det är 
förtrogenheten i att kunna kombinera dessa kompetenser utifrån rådande 
undervisningssituation och elevgrupp som är eftersträvansvärd enligt TPACK-teorin. 
Selander (2012, s. 211) skriver att det finns ett stort behov av att såväl elever som 
lärare kan granska informationen på internet kritiskt, och att detta även innebär att 
lärare måste kunna granska och värdera hur olika sätt att använda internet och andra 
digitala hjälpmedel i undervisningen påverkar och påverkas av vad det är som ska 
läras ut, hur det ska läras ut samt varför det ska läras ut. Det är just det samspelet 
mellan teknisk kompetens, pedagogisk förmåga och ämneskunskap som beskrivs som 
nödvändigt vid användande av internet i undervisningen enligt TPACK-teorin 
(Koehler och Mishra 2009, s. 66). Enligt lärarstudenternas svar i denna enkätstudie 
kan ett ökat fokus på hur digital källkritik kan praktiseras i undervisningen, i samspel 
med ämnesinnehåll inom SO och med hjälp av digital teknik, vara ett sätt att utveckla 
lärarutbildningen. 
 
Sammanfattning och slutsats 
Majoriteten av lärarstudenterna i denna enkätstudie anser att kunskaper om digital 
teknik, ämneskunskaper samt pedagogiska kunskaper är viktigt för att de ska kunna 
undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena. Överlag anser lärarstudenterna i denna 
studie att mediekompetens, kunskaper om källkritiska metoder samt förståelse för 
syftet med att undervisa i digital källkritik är särskilt viktiga delar i kunskapsbasen för 
att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena. Lärarstudenterna i denna 
undersökning är få, men har ändå genom sina enkätsvar bidragit till en bild av att just 
de, som läser grundlärarprogrammet årskurs 4–6 med inriktning SO, överlag har fått 
möjlighet att utveckla kunskaper inom SO-ämnena och förståelse för syftet med att 
undervisa i källkritik på internet. Vad de däremot överlag inte har fått möjlighet att 
utveckla hittills under sin lärarutbildning är praktiska sätt att arbeta med källkritik på 
internet i SO-undervisningen. Gemensamt för samtliga lärarstudenter i studien är att de 
har avslutat sina kurser med SO-inriktning på lärarutbildningen. Det kan därför 
föreslås utifrån resultatet i denna studie att lärarutbildningen för blivande 
grundskollärare årskurs 4–6 med SO-inriktning kan lägga mer fokus på hur digital 
teknik och ämnesinnehåll praktiskt kan kombineras och samspela för att skapa god 
undervisning i källkritik på internet i SO-ämnena.  
 
Förslag till vidare forskning 
Trots att källkritik på internet lyfts i Skolverkets kursplaner och kommentarmaterial 
för geografi, historia, samhällskunskap och religion finns det ytterst lite forskning om 
digital källkritik som berör just SO-ämnena. Under genomförandet av såväl denna 
enkätstudie som litteraturstudien jag genomförde hösten 2016 har jag fått ökad 
förståelse för att digital källkritik inte är ett undervisningsmoment som kan stå för sig 
självt, utan kräver ett samspel med digital teknik som hjälpmedel i undervisningen 
samt med ett ämnesinnehåll, det vill säga någon form av källa att utöva källkritisk 
granskning på. Jag har fått insikt i hur väl ämnesinnehållet inom SO lämpar sig för 
undervisning i digital källkritik, vilket jag kommer att ha användning av i min 
kommande profession som lärare i SO-ämnena i årskurs 4–6. Denna enkätstudie om 
källkritik på internet i lärarutbildningen tillsammans med tidigare forskning om 
verksamma lärares arbete med digital källkritik vittnar dock om att det finns brister i 
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blivande och verksamma lärares kunskaper om hur digital källkritik praktiskt kan 
integreras i undervisningen. De senaste åren har olika lärarhandledningar och guider 
om digital källkritik i skolan presenterats av bland andra Skolverket och Statens 
medieråd. Något som vore intressant att undersöka är hur arbete med sådant konkret 
material påverkar lärares uppfattning av hur de kan integrera digital källkritik i 
undervisningen. Förslagsvis skulle en sådan undersökning inrikta sig på lärare som 
undervisar i SO-ämnena, eftersom det saknas sådan forskning och vikten av digital 
källkritik betonas i Skolverkets kursplaner och kommentarmaterial för de ämnena. I 
undersökningen skulle lärarnas uppfattningar av att integrera digital källkritik i SO-
undervisningen före respektive efter att ha arbetat en tid med materialet kunna 
jämföras, alternativt skulle uppfattningar hos lärare som har arbetat med materialet 
kunna jämföras med uppfattningar hos lärare som inte har arbetat med materialet. En 
sådan undersökning skulle kunna ge svar på om det konkreta arbetsmaterial som har 
kommit ut om källkritik på internet är applicerbart på SO-undervisningen, och om 
materialet räcker till för att lärarna ska känna förtrogenhet med att integrera digital 
källkritik i SO-undervisningen. Om så vore fallet, skulle materialet även kunna 
användas på lärarutbildningarna. 
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Information om undersökning angående källkritik på internet i 
lärarutbildningen  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka kompetenser lärarstudenter anser är 
viktiga för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena i årskurs 4–6, och i 
vilken utsträckning de anser att de hittills har fått möjlighet att utveckla dessa 
kompetenser under sin lärarutbildning.  Studien är viktig eftersom tidigare forskning 
visar att det finns ett stort behov en kompetenshöjning bland grundskollärare för att de 
ska kunna undervisa i källkritik på internet. Enligt läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är det bland annat undervisningen i SO-
ämnena som ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin källkritiska förmåga, 
framförallt i årskurs 4–6. Därför vänder jag mig i denna studie till dig som studerar till 
grundskollärare för årskurs 4–6 med inriktning SO. 
 
Undersökningen bedrivs som en enkätstudie med lärarstudenter som studerar till 
grundskollärare för årskurs 4–6 på en svensk lärarutbildning och som har läst SO-
inriktning, det vill säga 30 högskolepoäng (en termins heltidsstudier) med SO-kurser 
på en svensk lärarutbildning. Enkäten har skickats ut till lärarstudenter på flera olika 
svenska högskolor och universitet. Undersökningens resultat kommer dock inte att 
kopplas till de enskilda högskolorna eller universiteten, och de deltagande 
lärarstudenterna är helt anonyma. 
 
Enkäten går att besvara fram till och med torsdagen den 23 februari. Den tar cirka 5–
10 minuter att besvara vilket görs online via följande länk: 
https://goo.gl/forms/Y0lYhsodnwJ1vwla2  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Den kommer att finnas tillgänglig i sin helhet via Diva Portal: http://www.diva-
portal.org 
 
All information behandlas anonymt. Analysen som beskrivs i uppsatsen kommer vara 
av statistisk karaktär utan möjlighet för läsarna att identifiera enskilda deltagare. Allt 
material kommer att vara tillgängligt även för handledare och examinator fram tills 
uppsatsen godkänns och kommer därefter att förstöras. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Rabbalshede 2017-02-12 
 
Student   Handledare  
Jessika Ung   Göran Morén 
070–6553411  023–778277 
h13jesun@du.se  gmo@du.se
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Källkritik på internet i lärarutbildningen 
 
Aldrig förr har det varit så viktigt att eleverna lär sig att kritiskt granska och värdera 
källors trovärdighet som nu. På internet möts eleverna av ett enormt informationsflöde 
där propaganda och falska nyheter sprids dagligen. 
 
Tidigare forskning visar att lärare behöver bli bättre på att undervisa i källkritik på 
internet. Därför vänder jag mig i denna studie till dig som är lärarstudent för att få 
hjälp med att ringa in vilka kompetenser just du anser är viktiga för att kunna 
undervisa i källkritik på internet, samt för att få reda på om du har fått möjlighet att 
utveckla dessa kompetenser under din lärarutbildning. 
 
Det finns två kriterier för att du ska ingå i målgruppen för enkäten: Du ska studera till 
lärare för årskurs 4–6 på en svensk lärarutbildning och du ska ha läst SO-inriktning på 
din lärarutbildning, det vill säga 30 hp (en termins heltidsstudier) med SO-kurser. 
Undersökningen har detta fokus eftersom det bland annat är i SO-ämnena eleverna ska 
få möjlighet till att utveckla sin källkritiska förmåga, framförallt i årskurs 4–6. 
 
Dina svar behandlas konfidentiellt, du är alltså helt anonym i denna studie som är ett 
examensarbete av mig som lärarstudent på Högskolan Dalarna.  
 
Dina svar är mycket värdefulla för studien. Det är just dina åsikter som är viktiga, så 
det finns inga rätta eller felaktiga svar. Har du frågor om studien är du varmt 
välkommen att kontakta mig på e-post: h13jesun@du.se 
 
Stort tack på förhand för ditt deltagande! 
 
Jessika Ung 
Lärarstudent Högskolan Dalarna 
 
 
Bakgrundsfrågor 
Först ska du får svara på några korta bakgrundsfrågor.  
Bakgrundsinformationen kommer inte att användas för att identifiera enskilda deltagare. 
 
Studerar du på en svensk lärarutbildning med inriktning årskurs 4–6? 
 
Om inte, ingår du tyvärr inte i denna studies målgrupp och kan avsluta enkäten.  
 

o Ja 
 
Har du läst 30 hp (en termins heltidsstudier) SO-kurser på en svensk lärarutbildning? 
 
Om inte, ingår du tyvärr inte i denna studies målgrupp och kan avsluta enkäten.  
 

o Ja 
 
Studerar du campusbaserat eller på distans via nätet? 
 

o Campusbaserat 
o Distans via nätet 
o Annat: ………………………………………… 
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Din högskola/ditt universitet kommer inte att få tillgång till enkätsvaren. Resultatet kommer 
att presenteras i en uppsats utan möjlighet för läsaren att identifiera enskilda deltagare. 
 
Vilken högskola/vilket universitet studerar du på? 

o Göteborgs universitet 
o Högskolan Dalarna 
o Högskolan i Borås 
o Högskolan i Gävle 
o Högskolan i Halmstad 
o Högskolan Kristianstad 
o Högskolan Väst 
o Jönköping university 
o Karlstads universitet  
o Linköpings universitet 
o Linnéuniversitetet 
o Luleå tekniska universitet 
o Malmö högskola 
o Mittuniversitetet 
o Mälardalens högskola 
o Stockholms universitet 
o Södertörns högskola 
o Umeå universitet 
o Uppsala universitet 
o Örebro universitet 
o Annat: ………………………………………… 

 
Vilken termin läser du? 
 

o Termin 2 
o Termin 3 
o Termin 4 
o Termin 5 
o Termin 6 
o Termin 7 
o Termin 8 
o Annat: ………………………………………… 

 
Hur gammal är du? 
 

o Under 25 
o 26–35 
o 36–45 
o 46–55 
o Över 55 
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Vilka kompetenser anser du är viktiga för att du ska kunna 
undervisa i källkritik på internet? 
 
Du ska nu få ange hur väl nedanstående påståenden stämmer in på dina åsikter. 
 
PÅSTÅENDE: "För att jag ska kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena är det 
viktigt att jag har..." 
 
"... kunskaper om hur man använder digitala enheter, till exempel datorer och 
surfplattor." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
PÅSTÅENDE: "För att jag ska kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena är det 
viktigt att jag har..." 
 
"... kunskaper om hur informationsflödet på sociala medier och träfflistan i sökmotorer 
fungerar, till exempel vad som avgör vilken information som visas och ordningen den 
visas i." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
PÅSTÅENDE: "För att jag ska kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena är det 
viktigt att jag har..." 
 
"... kunskaper om informationssökning på internet, till exempel hur man använder 
sökord och hur man kan begränsa sökningen i sökmotorer." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
PÅSTÅENDE: "För att jag ska kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena är det 
viktigt att jag har..." 
 
"... kunskaper om hur digitala nyhetstidningar och annan media på internet presenterar 
nyheter och information.” 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
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o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
PÅSTÅENDE: "För att jag ska kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena är det 
viktigt att jag har..." 
 
"... kunskaper om geografi, historia, samhällskunskap och religion." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
PÅSTÅENDE: "För att jag ska kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena är det 
viktigt att jag har..." 
 
"... kunskaper om hur man kan gå tillväga för att kritiskt granska och värdera källors 
trovärdighet." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
PÅSTÅENDE: "För att jag ska kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena är det 
viktigt att jag har..." 
 
"... kunskaper om hur olika sätt att använda digital teknik kan utveckla elevers 
källkritiska förmåga." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
PÅSTÅENDE: "För att jag ska kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena är det 
viktigt att jag har..." 
 
"... kunskaper om hur olika ämnesinnehåll i geografi, historia, samhällskunskap och 
religion kan utveckla elevers källkritiska förmåga." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 
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PÅSTÅENDE: "För att jag ska kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena är det 
viktigt att jag har..." 
 
"... förståelse för varför eleverna behöver utveckla sin förmåga att kritiskt granska och 
värdera källor på internet.” 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
Anser du att det finns några övriga kunskaper som är viktiga för att du ska kunna 
undervisa i källkritik på internet? I så fall vilka? 
 
 
 
Har du övriga kommentarer får du gärna lämna dem här: 
 
 
 
 
Har du fått möjlighet att utveckla dessa kompetenser under din 
lärarutbildning? 
 
Bra jobbat, nu är du strax klar med frågorna.  
I detta sista avsnitt tittar vi tillbaka på kompetenserna från det förra avsnittet, men denna gång 
ska du få ange hur väl det stämmer att du har fått möjlighet att utveckla de olika 
kompetenserna hittills under din lärarutbildning. 
 
 
PÅSTÅENDE: "Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla..." 
 
"... kunskaper om hur man använder digitala enheter, till exempel datorer och 
surfplattor." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
PÅSTÅENDE: "Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla..." 
 
"... kunskaper om hur informationsflödet på sociala medier och träfflistan i sökmotorer 
fungerar, till exempel vad som avgör vilken information som visas och ordningen den 
visas i." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
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o Vet ej 
 
 
PÅSTÅENDE: "Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla..." 
 
"... kunskaper om informationssökning på internet, till exempel hur man använder 
sökord och kan begränsa sökningen i sökmotorer." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
PÅSTÅENDE: "Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla..." 
 
"... kunskaper om hur digitala nyhetstidningar och annan media på internet presenterar 
nyheter och information.” 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
PÅSTÅENDE: "Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla..." 
 
"... kunskaper om geografi, historia, samhällskunskap och religion." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
PÅSTÅENDE: "Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla..." 
 
"... kunskaper om hur man kan gå tillväga för att kritiskt granska och värdera källors 
trovärdighet." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 

PÅSTÅENDE: "Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla..." 
 
"... kunskaper om hur olika sätt att använda digital teknik kan utveckla elevers 
källkritiska förmåga." 
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o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
PÅSTÅENDE: "Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla..." 
 
"... kunskaper om hur olika ämnesinnehåll i geografi, historia, samhällskunskap och 
religion kan utveckla elevers källkritiska förmåga." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
PÅSTÅENDE: "Under min lärarutbildning har jag hittills fått möjlighet att utveckla..." 
 
"... förståelse för varför eleverna behöver lära sig källkritik på internet." 
 

o Stämmer inte alls 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer helt och hållet 
o Vet ej 

 
 
Har du under din lärarutbildning fått möjlighet att utveckla några övriga kompetenser 
som du anser är viktiga för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena? I 
så fall vilka? 
 
 
 
Har du övriga kommentarer får du gärna lämna dem här: 
 
 
 
 
 
Stort tack för ditt deltagande, dina svar är värdefulla!  
 
Önskar du ta del av studiens resultat eller har andra frågor om studien är du varmt välkommen 
att kontakta mig på e-post: h13jesun@du.se 
 


