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Sammanfattning 

Bakgrunden till denna studie grundar sig i regeringens beslut att revidera skolans styrdokument för 
att förtydliga skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Under vår 
verksamhetsförlagda praktik märkte vi att det fanns en osäkerhet kring dessa förändringar hos 
verksamma lärare. Syftet med denna studie är således att undersöka hur lärare i mellanstadiet 
uppfattar digital kompetens och hur de uppger att de arbetar med det. För att ta reda på detta har 
vi gjort kvalitativa forskningsintervjuer med en fenomenologisk ansats. Vi har intervjuat sex lärare 
från tre olika skolor, varav två ligger i Uppsala och en i Västerås.  
 
Resultatet av denna studie visar att lärarna beskriver digital kompetens på olika sätt. Tre 
beskrivningar som majoriteten av lärarna gav var användandet av teknik, programmering och ett 
kritiskt förhållningssätt. Resultatet visar även att majoriteten av lärarna anser sig själva ha en relativt 
god digital kompetens, däremot skiljer lärarnas uppfattning om vad de anser sig vara bra på och 
vad deras begränsningar är. Majoriteten av lärarna har även en positiv inställning till att arbeta med 
digital kompetens, men de ser både möjligheter och svårigheter med det. Majoriteten uttryckte att 
digital kompetens i skolan är viktig, men trots detta finns det vissa saker som lärarna är kritiska 
mot. Av resultatet framgår det också att lärarna arbetar med digital kompetens i förhållande till 
digitala verktyg, olika förhållningssätt på nätet och programmering.   

 
 
Nyckelord: digital kompetens, lärares inställning, lärares arbete, digitala verktyg, IT 
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Inledning 

I dagens samhälle är digitalisering en stor del av vardagen. Ny teknik och möjligheten att använda 
Internet har bidragit till att fler människor använder digitala verktyg och tjänster, vilket leder till 
behovet av att utveckla vår digitala kompetens (Digitaliseringskommissionen, 2015, s. 19). 
Regeringen beslutade 2017 att förtydliga och förstärka skolans styrdokument för att klargöra ett av 
dess uppdrag, vilket är att stärka elevernas digitala kompetens (Regeringskansliet, 2017, s. 1). Detta 
innebär att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar 
individen och samhällets utveckling, samt utvecklar sin förmåga att använda digital teknik. Skolan 
ska även ge eleverna möjligheten till att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 
digital teknik så att de på så sätt kan se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information 
(Skolverket, 2011, s. 10).    
 
En undersökning av Lärarnas riksförbund (2016, s. 4) visar att ungefär fyra av tio lärare anser att 
de behöver vidare utbildning inom digital kompetens för att kunna utföra sitt arbete som lärare. 
Under vår verksamhetsförlagda praktik märkte vi även att det fanns en osäkerhet bland verksamma 
lärare gällande de nya förändringarna i läroplanen. Vi uppfattade att de kände att de inte hade 
tillräcklig kunskap om vad de nya revideringarna gällande digital kompetens egentligen innebär. 
Dessa erfarenheter väckte ett intresse hos oss att undersöka hur lärare uppfattar digital kompetens 
och hur de arbetar med det i skolan.  

Didaktisk relevans  

I och med regeringens beslut att förtydliga och förstärka skolans uppdrag att stärka elevernas 
digitala kompetens har skolans styrdokument förändrats. Detta innebär att undervisningen och 
dess innehåll också kommer att förändras och att lärarna nu står inför uppdraget att lära ut digital 
kompetens till eleverna. Således blir det relevant att studera lärares uppfattningar av digital 
kompetens och hur de arbetar med det. 

Arbetsfördelning 

Vi har skrivit en stor del av arbetet tillsammans. Anledningarna till detta var att vi ansåg att det var 
bra att vi båda var insatta i arbetets alla delar, att vi kunde ta hjälp av varandra samt diskutera och 
reflektera kring innehållet. Vissa delar har vi dock delat upp för att effektivisera arbetet. Julia 
Andersson har transkriberat intervjuerna med lärare A, C och F, skrivit delkapitlet Förändrad lärarroll 
och undervisning i bakgrunden, delkapitlet Användandet av digitala verktyg i olika skolämnen i 
forskningsöversikten, Lärares beskrivning av sin egen digitala kompetens och Lärares arbete med digital 
kompetens i resultatet samt motsvarande delar i resultatsammanfattningen. Mika Sund har 
transkriberat intervjuerna med lärare B, D och E, skrivit delkapitlet Skolans digitalisering i 
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bakgrunden, delkapitlet Lärares syn på sin IT-kompetens i forskningsöversikten, Lärares beskrivning av 
digital kompetens och Lärares inställning till digital kompetens i skolan i resultatet samt motsvarande delar 
i resultatsammanfattningen. Även om vi har delat upp vissa delar av arbetet har vi dock diskuterat 
dessa delar tillsammans.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i mellanstadiet uppfattar digital kompetens och 
hur de uppger att de arbetar med det. 

 
Frågeställningar: 

1. Hur beskriver lärare digital kompetens?  

2. Hur beskriver lärare sin egen digitala kompetens?  

3. Vilken inställning uppger lärare att de har till digital kompetens i skolan? 

4. Hur uppger lärare att de arbetar med digital kompetens? 
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer studiens tema att presenteras. Avsnittet inleds med en redogörelse av 
skolans historiska digitalisering. Därefter redogörs för IT i skolan, förändringar för lärarrollen och 
undervisningen som en konsekvens av den digitaliserade skolan och slutligen den digitala 
kompetensen i läroplanen. 

Skolans digitalisering  

Datoriseringen av den svenska skolan började vid slutet av 1960-talet då den första motionen i 
Sveriges riksdag som handlade om introduktionen av datortekniken i skolan kom (Riis, 2000, s. 9). 
Ecklesiastikdepartementet gav även ut en skrift om datamaskinförmedlad undervisning, där datorn 
mest framstod som en maskin som kunde rationalisera och effektivisera undervisningen (Hylén, 
2010, s. 25). Det dröjde dock till 1970-talet innan de första stegen mot ett införande av 
datorundervisning togs i och med försöksprojektet Datorn i skolan (DIS) som startade 1974. DIS 
hade tre huvudområden som handlade om att undervisa om datorer och datorers användning i 
samhället (datalära), att modernisera undervisningen med hjälp av användningen av datorer samt 
att utnyttja datorer som inlärningshjälpmedel (datorstödd undervisning) (ibid., s. 25). 
 
I läroplanen som kom 1980 (Lgr 80) infördes datalära som ett huvudmoment i kursplanen för 
matematik på högstadiet. Beskrivningen av momentet formulerades dock på ett sätt som inte sade 
något om att undervisningen skulle ske med användning av datorer, utan endast att den skulle 
handla om tekniken och dess sätt att fungera (Riis, 2000, s. 10). Hylén (2010, s. 26) skriver även att 
bristen på datorer och lärare med relevant fortbildning samt datorernas låga användarvänlighet 
innebar att undervisningen i början kom att handla mest om programmering. Uppfattningen att 
datorerna tillhörde främst lärare i naturvetenskap och teknik fanns även. Detta förbättrades först 
under andra hälften av 1980-talet när Skolöverstyrelsen underströk datalärans koppling till de 
samhällsorienterade ämnena.    
 
1980-talet inleddes med satsningar på hårdvara till skolan, för att sedan övergå till ett skede som 
handlade om utveckling av program, det vill säga mjukvara (Riis, 2000, s. 14). Staten fördelade 
bland annat ett bidrag som kommuner skulle använda för att köpa in datorer till högstadieskolor 
och gymnasieskolor (Hylén, 2010, s. 26). Kommunerna förväntades motfinansiera minst samma 
belopp som de mottog och detta räckte normalt till inköp av åtta datorer i ett lokalt nät. Cirka 65% 
av de inköpta datorerna hade märket “COMPIS” (COMPuter In School) som hade tagits fram av 
ett projekt som samfinansierades av Skolöverstyrelsen och Styrelsen för teknisk utveckling (Riis, 
2000, s. 11). Under 1985 satte utbildningsdepartementet in en intern arbetsgrupp som kallades 
Datautbildningsgruppen (DUG) som skulle hantera konsekvenserna av regeringens datapolitiska 
proposition i skolan. Uppdraget kom bland annat att handla om förändringar i datautbildningen 
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för gymnasieskolan, behov av särskilda insatser inom folkhögskola, studieförbund och Komvux, 
åtgärder inom lärarutbildningen, fortbildning av lärare och datorer som hjälpmedel för 
handikappade elever. Våren 1988 beslutade riksdagen om Datorn och skolan (DOS), vilket var en 
treårssatsning på datorn som pedagogiskt hjälpmedel (Hylén, 2010, s. 27). Satsningen hade tre 
nivåer. På nationell nivå gjorde en expertgrupp pedagogisk programvara, på regional nivå skapades 
elva centra som hade i uppgift att utveckla programvara och till sist gick även medel till ca 160 
skolutvecklingsprojekt (Riis, 2000, ss. 12-13). 
 
Under första delen av 1990-talet indikerade ett antal undersökningar att utvecklingsarbetet hade 
avtagit i och med att projektmedlen upphörde (Riis, 2000, s. 14). Det nybildade Skolverket, som 
tog över efter Skolöverstyrelsen, kunde genom egna utvärderingar visa att endast små förändringar 
kunde iakttas sedan mitten av 1980-talet. Detta ändrades under 1994 då Internet introducerades i 
svensk skola och Skolverket fick i uppdrag att skapa webbtjänsten Skoldatanätet. Skoldatanätet 
bestod vid denna tid av en databas med adresser till skolor med egen hemsida eller e-post, 
nätbaserade konferenser, relevanta länkar för skolarbete samt exempel på hur Internet kunde 
användas i undervisningen (Hylén, 2010, ss. 29-30). Några år senare genomfördes satsningen IT i 
skolan (ITiS), vilket är den största IT-satsningen och även en av de största 
kompetensutvecklingsinsatserna och satsningarna på skolutveckling i Sverige. Runt 1,7 miljarder 
kronor skulle användas för att investera i bland annat kompetensutveckling, teknisk infrastruktur 
och datorer till lärare (ibid., s. 30).  
 
I och med att IT-bubblan sprack vid början av 2000-talet sjönk informationsteknikens rykte, även 
om det inte hade varit tekniken som var bristande utan finansiella spekulationer som slog fel. Detta 
ledde till att IT-frågan förlorade sin ställning inom skolpolitiken. Utbildningsdepartementet lade 
vid ITiS slut fram ett förslag till en ny nationell IT-strategi för skolan, men det gick inte igenom 
(Hylén, 2010, fƒs. 32). En IT-politisk strategigrupp arbetade 2003-2006 i Näringsdepartementet 
med uppdrag att hjälpa till att integrera IT-politiken i övriga politikområden. De tillsatte olika 
arbetsgrupper, bland annat en för IT i skola och lärande. En utvärdering visade dock att IT i skola 
och lärande var ett av de områden som lyckades sämst och IT-politiken ansågs inte vara integrerad 
i utbildningspolitiken vid denna tidpunkt (ibid., s. 33).  
 
Flera svenska kommuner hade 2010 påbörjat projekt som handlar om att införa bärbara datorer i 
undervisningen och förse varje elev med en dator, så kallat en-till-en (Hylén, 2010, s. 40). 
Falkenbergs kommun påbörjade 2007 ett en-till-en-projekt med syfte att öka kvaliteten  på 
utbildningen, utveckla nya metoder och arbetsformer, öka lusten att lära hos elever och lärare samt 
öka elevernas måluppfyllelse och resultat (ibid., s. 42). Mellan 2009 och 2011 köptes det in många 
datorer till svenska skolor och en majoritet av kommunerna hade påbörjat liknande satsningar 
(Hylén, 2013, s. 11).  
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IT i skolan 

Skolverket (2016a, s. 3) följer vart tredje år upp IT-användningen och IT-kompetens i förskola, 
skola och vuxenutbildning på uppdrag av regeringen. Detta är i syfte att mäta elevers och lärares 
förutsättningar för IT-användningen samt IT-användningen och IT-kompetensen i skolan. 
Rapporterna har i nuläget givits ut tre gånger: 2009, 2013 och 2016.  
 
I rapporten från 2016 framgår det att det går 1,8 elever per dator eller surfplatta i grundskolan och 
1,0 i gymnasieskolan. Det går att se att antalet datorer och surfplattor har ökat kraftigt i skolans 
verksamheter, vilket har förbättrat tillgången för elever och lärare (Skolverket, 2016a, s. 42). 
Exempelvis gick det 3,0 elever per dator eller surfplatta i grundskolan och 1,3 i gymnasieskolan år 
2012 (ibid., s. 3). Trots den förbättrade tillgången är det dock fortfarande ojämnt fördelat. 
Rapporten visar att det bara är drygt en fjärdedel av grundskoleeleverna som har tillgång till ett eget 
digitalt verktyg (en-till-en). Övriga elever delar på datorer eller surfplattor med andra elever. I den 
kommunala grundskolan är det 2,8 elever per enhet och i den fristående grundskolan 2,4 elever per 
enhet (ibid., s. 7). Fler skolor satsar på att ge eller låna elever en egen dator eller surfplatta (en-till-
en). I gymnasieskolan har omkring tre av fyra elever en egen dator eller surfplatta och i grundskolan 
är det en av fyra elever. 2012 var det endast en av tio elever i grundskolan som har en egen dator 
eller surfplatta (ibid., ss. 3-4).  
 
Förutom tillgången så har även användningen av IT ökat i skolan. Bland eleverna har användningen 
av IT ökat i samtliga ämnen och det används till olika skoluppgifter och på lektionerna. Det är 
vanligast att eleverna i grund- och gymnasieskolan använder IT i ämnena svenska och 
samhällskunskap, medan det är ovanligare i ämnet matematik. Dock ökar användningen av IT i 
detta ämne (Skolverket, 2016a, s. 5). Lärarna använder också IT allt mer för olika arbetsuppgifter 
(ibid., s. 4).  
 
Forskningsprojektet Unos Uno (2014, s. 1) studerade 2011-2013 skolor som infört en dator till 
varje elev i skolan. Deras uppdrag innefattade bland annat att identifiera de effekter som införandet 
bidrog med och hur elevers resultat, utveckling och lärande påverkades (ibid., s. 8). Effekterna såg 
olika ut på olika skolor eftersom de berodde mer på genomförandet än på tekniken. Det gick att se 
att de generella effekterna oftast var negativa, på grund av att datorn i sig inte gav någon speciell 
effekt. Exempelvis ökade skillnaderna mellan skolor eftersom en-till-en genomfördes olika bra. 
Kostnaderna i skolorna ökade också eftersom teknikkostnaderna belastade den enskilda skolan, 
vilket även ledde till mindre lärarledd undervisning och ökat ensamarbete för eleverna (ibid., s. 9). 
Lärare och elever uppgav även att de hade problem relaterade till teknikanvändningen som stress, 
huvudvärk och andra fysiska besvär (ibid., s. 13).  
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De positiva effekterna kom till de skolor som använde tekniken på ett bra sätt för att uppnå sina 
pedagogiska mål. Även dessa skolor kunde se de negativa effekterna, men de var dämpade dels på 
grund av att skolorna lyckades hantera dem och dels på grund av att de positiva effekterna 
uppvägde dem (Unos Uno, 2014, s. 9). En positiv effekt var att lärarna uttryckte att den enskilde 
eleven blev mer synlig för lärarna, samt att lärarna blev mer tillgängliga för eleverna. Orsaken till 
detta var dels att kommunikationen skedde mer skriftligt och individuellt och dels att uppgifterna 
genomfördes på ett grundligare sätt (ibid., s. 22).  
 
Den påverkan införandet av en dator till varje elev hade på elevers resultat, utveckling och lärande 
identifierades genom att undersöka lärares och elevers uppfattning om förändringar (Unos Uno, 
2014, ss. 24-27). Enligt lärare hade eleverna på de bästa skolorna utvecklat kunskaper och 
färdigheter, lärt sig jobba effektivare och blivit bättre på att samarbeta i mycket högre grad. Dock 
gick inte denna utveckling att se på alla skolor, utan det fanns stora skillnader från skola till skola. 
En annan faktor som påverkade enligt eleverna var distraktioner i relation till sociala medier och 
spel. I genomsnitt upplevde 25% av eleverna att sociala medier stör skolarbetet, dock fanns även 
här stora skillnader från skola till skola. Elevers kunskaper inom så kallade “21st century skills” 
hade dock ökat. Exempel på detta var att eleverna sökte information på nya sätt, hittade annan 
information än tidigare och presenterade arbeten på andra sätt (ibid., ss. 27-28). 

Förändrad lärarroll och undervisning 

Den digitala tekniken brukar vanligtvis omtalas som “ny”. Däremot är den digitala tekniken inte ny 
utan har i själva verket funnits i samhället i drygt ett halvt århundrade. Den digitala tekniken har 
successivt kommit till användning inom allt fler områden och situationer, dels inom arbetslivet och 
dels inom den privata sfären, och i stort sett är ingen verksamhet opåverkad av digitaliseringen. 
Trots att tekniken inte är ny längre, förnyar den sig i hög takt och vissa aspekter av den digitala 
tekniken kan betraktas som nya, speciellt i relation till skolan, utbildning och lärande. En av dessa 
aspekter är möjligheten till informationssökning via utvecklade sökmotorer av olika slag. Med 
denna typ av hjälpmedel kan man på kort tid få tillgång till stora mängder information. Denna 
möjlighet utgör en viktig roll inom utbildning och lärande, där aktuell kunskap och information är 
av stor betydelse (Lantz-Andersson & Säljö, 2015, s. 13).  
 
Den ökade tillgängligheten till information och kunskap som den digitala tekniken medför, gör det 
svårt för lärare att följa med i alla delar av denna utveckling. Informations- och 
kunskapsexplosionen förändrar förutsättningarna för lärarnas arbete då det inte längre är  lärare 
som ensam besitter den aktuella kunskapen och att behovet att presentera information för eleverna 
är inte lika stort längre (Lantz-Andersson & Säljö, 2015, s. 13). Med hjälp av den moderna 
informationsteknologin kan eleverna lära sig på egen hand i allt större utsträckning och vissa elever 
tror att verktyg som Google och Wikipedia till stor del kan ersätta både lärare och läroböcker 
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(Jämterud, 2010, s. 15). Däremot behöver eleverna hjälp med att orientera sig i det komplexa 
informationsflödet och därför blir lärarens roll allt viktigare ju mer eleverna arbetar på egen hand 
med datorer, Internet och andra digitala resurser (ibid., s. 25). Lärare har även en allt mer betydande 
roll när det kommer till att inspirera och motivera elever, sätta in faktakunskap i ett större 
sammanhang och ge dessa mening och relevans samt att utveckla elevernas kritiska tänkande (ibid., 
15).  
 
I samband med den digitala teknikens utveckling har gränser mellan olika sammanhang, som 
exempelvis skola och fritid, flyttats och i vissa fall försvunnit (Edvardsson, Godhe & Magnusson, 
2018, s. 21). Lärare kan bland annat ha kontakt med andra lärare utanför sin skola eller kommun 
via sociala medier, vilket benämns som det utvidgade kollegiet, där samarbetet inte är begränsat av 
varken tid eller rum. Med hjälp av den digitala tekniken öppnas även sammanhang utanför skolans 
väggar upp och omvärlden kan lyftas in i klassrummet. Detta kan ses som både positivt och negativt 
då det å ena sidan blir lättare att knyta an till det som görs i skolan med världen i stort, men å andra 
sidan kan det utmana skolan på flera sätt. Idag är det bland annat lättare att få tillgång till olika slags 
information, däremot ställer det i sin tur högre krav på oss att kunna sortera bland den information 
som finns. Tillgängligheten av information påverkar även lärarens undervisningsplanering då elever 
kan använda befintliga källor för att exempelvis motbevisa det som sägs eller för att leda in på 
sidospår. Då eleverna har tillgång till en mängd olika informationskällor kan de både söka upp 
sådant som bekräftar likt motbevisar det som läraren säger, vilket gör så att lärarens auktoritet som 
informationskälla därmed kan utmanas (ibid,. s. 21).  

Digital kompetens i läroplanen  

Genom den reviderade läroplanen från 2017 har nya skrivningar tillkommit som förtydligar skolans 
uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens (Skolverket, 2011, s. 2). Skolverket fick 2015 
uppdraget av regeringen att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet. Dessa strategier skulle 
bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som IT hade 
tillvaratogs i hela skolväsendet. Sammanfattningsvis skulle strategierna innehålla målsättningar och 
insatser för att stärka likvärdigheten vad gäller IT i skolan, digital kompetens hos lärare och elever, 
en IT-strategisk kompetens hos skolledare och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för 
utveckling (Utbildningsdepartementet, 2015, s. 1). I juni 2016 lämnade Skolverket in ett förslag om 
förändringar i styrdokumenten i enlighet med detta uppdrag. Förändringarna avsåg att förstärka 
och tydliggöra digital kompetens i styrdokumenten och därmed bidra till att elever utvecklar digital 
kompetens (Skolverket, 2016b, s. 3). I mars 2017 fattade regeringen beslutet att genomföra 
Skolverkets förtydliganden och förstärkningar i styrdokumenten (Regeringskansliet, 2017, s. 1). 
Dessa träder i kraft i juli 2018 (Skolverket, 2017b).  
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Enligt Skolverket (2017a, s. 4) är det viktigt att lyfta fram digitala perspektiv i utbildningen på grund 
av att vi lever i en komplex verklighet som präglas av ett stort informationsflöde, ökad digitalisering 
och snabb förändringstakt. Digitaliseringen ska nu gå som en röd tråd genom hela skolväsendet, 
vilket ska utmana eleverna och öka deras kunskaper. Målet är att eleverna ska utveckla en sådan 
digital kompetens att de kan klara sig i det samhälle de lever i (ibid., s. 4).   
 
Med insikt i skolans digitaliseringen, IT i skolan, förändringar för lärare och undervisning samt 
digital kompetens i läroplanen är det intressant att undersöka hur lärare i mellanstadiet uppfattar 
digital kompetens och hur de uppger att de arbetar med det. Detta med anledning av att få en 
förståelse hur lärare uppfattar och arbetar med ett fenomen som har fått allt större plats i dagens 
styrdokument och läroplaner. 
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Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras först tidigare forskning om lärares inställning till IT och lärares syn 
på sin egen IT-kompetens. Därefter presenteras tidigare examensarbeten om användningen av 
digitala verktyg i skolämnen.    

Lärares inställning till IT  

I Skolverkets (2013, ss. 77-78) rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan undersöks även lärares 
inställning till IT i grund- och gymnasieskola. Rapporten från 2013 visar att nio av tio 
grundskollärare ansåg att IT är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg “i viss utsträckning” eller “i 
stor utsträckning”. Grundskollärare ansåg även att IT bidrar till att öka elevernas motivation för 
skolarbetet, utvecklar förmågan till källkritik och stimulerar lärande. Till exempel uppgav nio av tio 
av lärarna att IT ökar elevernas motivation för skolarbetet i “viss utsträckning” eller i “stor 
utsträckning”, medan en av tio svarade “inte alls” eller “vet ej”. Både grundskollärare och 
gymnasielärare verkade dock tveksamma till om IT i skolan utvecklar elevernas kommunikations- 
och samarbetsförmåga.  
 
Undersökningen visar också att det fanns ett stort engagemang kring IT-frågor och många åsikter 
kring ämnet. Även om flera lärare såg potentialen med IT menade de också att IT inte är ett 
självändamål och måste användas på rätt sätt. Vissa lärare ansåg också att utrustningen inte fungerar 
tillräckligt bra och att tillgången är för liten för att den ska kunna utnyttjas helt. Sociala medier sågs 
också som en svårighet, då flera lärare menade att de distraherar eleverna. En majoritet av 
grundskolelärarna ville dock använda datorer mer i skolan, medan gymnasielärare var mindre 
intresserade av detta (Skolverket, 2013, ss. 79-80). 
 
Uppföljningen från 2016 visar på liknande resultat. Nio av tio lärare ser fortfarande IT som ett 
betydelsefullt pedagogiskt verktyg. Jämfört med fyra år sedan så är dock den allmänna inställningen 
till IT mer återhållsam bland grundskollärare och gymnasielärare, då färre lärare upplever att IT i 
skolan ökar elevernas motivation och stimulerar lärande (Skolverket, 2016a, ss. 88-89). I 
grundskolan är dock intresset för ökad IT-användning fortfarande stort bland lärare och jämfört 
med 2013 är det fortfarande en majoritet som vill använda dator eller surfplatta “mycket mer” eller 
“mer” i skolan. Dock är intresset mindre jämfört med för fyra år sedan och andelen som upplever 
att IT-användningen är “tillräcklig” har ökat (ibid., s. 91).  
 
Tallvid (2015, s. 21) presenterar i sin avhandling 1:1 i klassrummet fyra delstudier, vars övergripande 
syfte är att fördjupa och nyansera kunskapen om de konsekvenser som följer av den ökade 
digitaliseringen av skolan. Tallvid (2015, s. 93) har undersökt och diskuterat varför vissa lärare är 
tveksamma till att använda laptops pedagogiskt i undervisningen. Han identifierade fem 
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förklaringar till denna tveksamhet. Dessa var brist på teknisk kompetens, att det inte var värt 
ansträngningen, otillräckligt material, minskad kontroll och brist på tid. Bristen på teknisk 
kompetens bestod av två delar, dels en osäkerhet kring användningen av olika pedagogiska resurser 
och dels en osäkerhet kring förmågan att kunna lösa eventuella tekniska problem i klassrummet 
(ibid., s. 94). En slutsats som Tallvid (2015, s. 96) kommer fram till är att utvecklingsarbetet för att 
förändra lärarnas osäkerheter kräver både tekniska, pedagogiska och innehållsmässiga perspektiv. 
De pedagogiska konsekvenserna handlar dels om lärarens roll i klassrummet, hur digitaliseringen 
utmanar arbetssättet i klassrummet och hur det kan medföra en känsla av att tappa kontroll för 
lärare. Det handlar också om hur en-till-en utmanar regler och förhållningssätt samt hur lärare 
hanterar nya ordningsproblem. De innehållsliga konsekvenserna innefattar svårigheterna att hitta 
relevant, åldersanpassat och passande material på Internet samt bedöma kvalitet på digitala 
läromedel.  
 
Tallvid (2015, s. 21) diskuterar även hur digitaliseringen av klassrummet medför en utmaning för 
läraren. Dessa utmaningar handlar om lärarens förmåga att integrera de pedagogiska, tekniska och 
ämnesinnehållsliga kompetenserna i läraruppdraget. Elevernas tillgång till internetuppkopplade 
laptops förändrar förutsättningarna för undervisningen, vilket utmanar lärarens lektionsplanering. 
Den tekniska kompetensen och beredskapen att hantera både tekniska och pedagogiska problem 
utsätts också för prövningar då läraren “förutsätts hålla sig uppdaterad på förändringar i utbudet 
av mjukvaror, onlineresurser och applikationer” (Tallvid, 2015, s. 105). Även lärarens 
ämneskompetens ifrågasätts eftersom att det stora utbudet av digital information är lättåtkomligt, 
vilket ställer krav på att läraren håller sig uppdaterad på tillgången till ny och/eller kompletterande 
information (ibid., s. 105).  
 
Perselli (2014, s. 182) diskuterar i sin avhandling Från datasal till en-till-en vilken betydelse lärares 
erfarenheter av digitala resurser har för att de kommer till användning och hur de används i 
undervisningen. Hon menar att lärarnas erfarenheter av digitala resurser är av stor vikt för hur de 
används i undervisning och även att olika lärares erfarenheter skiljer sig mycket. Även relationen 
mellan lärare och elev har stor betydelse för användningen av digitala resurser, då läraren genom 
relationsarbetet lär känna elevernas förståelsehorisonter. Detta påverkar valet av digitala resurser 
då lärarna sätter elevernas lärande i centrum. Persellis (2014, s. 182) analys visar även att de digitala 
resurserna troligtvis används utifrån lärarnas personliga undervisningsstil och deras erfarenheter av 
hur resurserna kan stödja elevernas lärande. 

Lärares syn på sin egen IT-kompetens 

Skolverket (2013, 2016b) har även undersökt lärares syn på sin egen IT-kompetens. I rapporten 
från 2013 uppgav åtta av tio lärare att de är ”mycket bra” eller ”ganska bra” på IT. Lärare upplevde 
sig således bättre på IT än i undersökningen som gjordes 2008. Jämfört med tidigare år hade 
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grundskollärarnas egen uppfattning om sin IT-kompetens ökat mer än gymnasielärarnas, vilket 
resulterade i att skillnaden mellan de båda grupperna minskade. Undersökningen visade även att 
det fanns en koppling mellan lärarens IT-kompetens och om deras elever hade tillgång till en egen 
dator. De lärare som undervisade i klasser där eleverna hade en egen dator ansåg i högre grad att 
de hade en bra IT-kompetens. Trots detta fanns ett behov av kompetensutveckling inom IT. 
Skolverket mätte lärarnas kompetensutvecklingsbehov inom IT för 13 olika områden och resultatet 
visade att cirka tre av tio lärare har ett ”mycket” eller ”ganska” stort behov av kompetensutveckling 
inom grundläggande datorkunskap. Datorkunskap innefattade kunskap som behövs för att till 
exempel kunna arbeta med olika datorprogram, öppna och spara dokument och filhantering. De 
områden som flest lärare upplevde att det fanns behov av kompetensutveckling var att förebygga 
kränkningar på Internet, IT som pedagogiskt verktyg, hantering av bild/ljud/film, säker 
användning av Internet och lag och rätt på Internet. Ungefär hälften av lärarna upplevde att de 
behövde kompetensutveckling inom dessa områden (Skolverket, 2013, ss. 62-64).  
 
Rapporten från 2016 visar inte på någon förändring vad gäller lärares syn på sin egen IT-
kompetens, utan åtta av tio lärare uppger fortfarande att de är ”mycket bra” eller ”ganska bra” på 
IT. Trots att fler lärare har en egen dator eller surfplatta upplever lärarna alltså inte att IT-
kompetensen har ökat, som den gjorde mellan rapporterna som gavs ut 2009 och 2013. 
Undersökningen visar även att det finns en koppling mellan lärares IT-kompetens och hur länge 
de har arbetat. Lärare som har arbetat under kortare tid upplever att de är bättre på IT än vad lärare 
som har arbetat länge gör. Av de lärare som har arbetat i 10 år eller mindre tycker 84% att de är 
”bra” eller ”mycket bra” på IT, medan 58% av lärarna som har arbetat i 26 år eller mer uppger 
samma svar. Kopplingen mellan lärarens IT-kompetens och om deras elever hade tillgång till en 
egen dator som fanns i rapporten 2013 finns inte längre kvar för lärare i grundskolan och har 
minskat för gymnasielärare. Behovet av kompetensutveckling är dock oförändrat och det är ungefär 
samma områden som lärarna upplever att de behöver kompetensutveckling inom. Två områden, 
programmering/kodning samt att främja en säker användning av Internet, har tillkommit. Dock är 
det relativt få lärare som upplever deras IT-kompetens som ett problem, endast en av tio lärare 
upplever att deras IT-kompetens ”alltid” eller ”ofta” begränsar användningen av IT i undervisning. 
Fyra av tio lärare upplever att den ”ibland” begränsar och hälften av lärarna anser att den ”sällan” 
eller ”aldrig” begränsar användningen av IT (Skolverket, 2016a, ss. 66-70).  

Användningen av digitala verktyg i olika skolämnen 

Svenska  

I Hägglunds (2016, s. 8) examensarbete har hon undersökt hur tre mellanstadielärare använder 
digitala verktyg i klassrummen inom skolämnet svenska. Hon har även undersökt hur dessa lärare 
motiverar användandet av digitala verktyg samt hur de digitala verktygen motiverar eleverna. Detta 
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har hon gjort genom både kvalitativa intervjuer och observationer (ibid., s. 25). Det resultat som 
Hägglund (2016, ss. 29-30) kommer fram till i sitt examensarbete är att de tre lärarna har en liknande 
definition av vad digitala verktyg är för något. Bland annat har det tre lärarna nämnt iPads, 
projektorer, Internet, olika program samt mjukvaror som digitala verktyg. Samtliga lärare i 
undersökningen beskriver att de använder projektorn, vilket de beskriver som ett verktyg och 
hjälpmedel för dem i sin undervisning. Lärarna beskriver även att de använder olika digitala 
presentationer, som till exempel PowerPoint, i sin undervisning. Två av lärarna säger också att de 
kontinuerligt använder ordbehandlingsprogram och informationssökning i sina ämnen.  
 
De tre lärarna i Hägglunds (2016, ss. 30-31) studie beskriver att de använder digitala verktyg för att 
det underlättar undervisningen. De anser bland annat att det är arbetsbesparande och enkelt att ha 
allting på ett ställe. Lärarna delar även uppfattning om att de tror att eleverna uppskattar när de 
använder digitala verktyg och att användningen av dessa är motivationshöjande. Lärarna menar att 
eleverna anser att det är roligt att arbeta på datorer och att de digitala verktygen ligger nära elevernas 
egen vardag.  

Matematik 

I Hägg och Karlssons (2018) självständiga arbete har lärares användning, tillgång, digitala 
kompetens samt erfarenheter och uppfattningar om digitala verktyg inom 
matematikundervisningen för årskurs 1-3 undersökts. Detta har de undersökt genom en 
enkätundersökning med 46 respondenter där alla utom en uppgav sig ha behörighet att undervisa 
i matematik (ibid., s. 13). Syftet med deras studie är att få kunskap om hur digitala verktyg används 
i praktiken inom matematikundervisningen, hur tillgången till dessa verktyg ser ut såväl som vilken 
digital kompetens lärare i årskurs 1-3 besitter (ibid., s. 1). Resultatet av studien visar bland annat att 
samtliga lärare uppgav att de någon gång har använt digitala verktyg i sin matematikundervisning. 
Det digitala verktyg som majoriteten uppgav att de har tillgång till var datorer. Vad respondenterna 
använde digitala verktygen till varierade, dock visade resultatet att samtliga lärare någon gång använt 
sig av digitala verktyg för att söka information och referensmaterial (ibid., s. 16). Resultatet visar 
även att 63% av respondenterna svarade att de ofta, nästan alltid eller alltid använder digitala 
verktyg när de skapar presentationer inför matematiklektioner, medan resterande 37% svarade att 
de aldrig eller sällan använder det (ibid., s. 17).  
 
Samtliga respondenter i Hägg och Karlssons (2018, s. 19) undersökning uppgav att de har ”ganska 
bra” (21%), ”bra” (65,2%) eller ”mycket bra” (13%) digital kompetens. Däremot visade majoriteten 
av respondenterna att de var i behov av kompetensutveckling gällande användandet av digitala 
verktyg som ett pedagogiskt hjälpmedel (ibid., s. 19). Lärarna i studien ansåg att digitala verktyg 
aldrig fungerar felfritt och en majoritet av lärarna ansåg att de digitala verktygen ofta, nästan alltid 
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eller alltid krånglar (ibid., s. 20). Dock uppgav många respondenter att de har en positiv inställning 
men blandade erfarenheter av användandet av digitala verktyg (ibid., s. 25). 

Naturkunskap 

I Stjernfelt och Lantz (2016, s. 7) examensarbete har syftet varit att undersöka hur lärare i årskurs 
4-6 arbetar med digitala verktyg i NO-undervisningen samt att få en bild av i vilka sammanhang 
digitala verktyg används. I studien har de intervjuat sju lärare i årskurs 4-6 från Malmö, där samtliga 
lärare undervisar i matematik, NO och teknik (ibid., s. 17). Resultatet visar bland annat att lärarnas 
tekniska kunskaper påverkar användandet av digitala verktyg och hur lärarna skaffar sig information 
om implementeringen av digitala verktyg i undervisningen (ibid., s. 24). Utifrån de svar som lärarna 
gav under sina intervjuer framgick det att de använder sig av digitala verktyg, främst för att 
komplettera traditionell undervisning. Majoriteten av lärarna använder även digitala verktyg för att 
motivera eleverna, söka information och skriva texter (ibid., ss. 25-26).     
 
Fyra av lärarna upplevde sin kunskap i digitala verktyg som god i förhållande till sina kollegor. 
Dessa fyra lärare var också de som sade sig implementera digitala verktyg mest frekvent i sin 
undervisning (Stjernfelt & Lantz, 2016, s. 24).  
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Begreppsförklaring 

I detta avsnitt presenteras centrala begrepp i koppling till studien. 

Digitalisering  

Begreppet digitalisering används vanligtvis i två betydelser, informationsdigitalisering och 
samhällelig digitalisering. Informationsdigitalisering innefattar att information omvandlas till digital 
form och därmed kan bli strukturerbar, sökbar och tillgänglig genom digitala kanaler. Samhällelig 
digitalisering innebär att kommunikation och utbyte av information från och mellan individer och 
organisationer kan ske på nya sätt (Digitaliseringskommissionen, 2014, ss. 28-29). I och med 
digitaliseringen blir digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och 
saker självklara. Allt fler delar av livet är digitaliserade, även om det blir allt svårare att se skillnad 
mellan det digitala och det icke-digitala (Digitaliseringskommissionen, 2015, s. 99). 

Digital kompetens 

Skolverket har utgått från två olika beskrivningar av begreppet digital kompetens när de har 
utvecklat läroplanerna (Skolverket, 2017a, s. 10). Den första är EU:s beskrivning av digital 
kompetens i deras presentation av åtta nyckelkompetenser från 2006 (ibid., s. 7). De åtta 
nyckelkompetenserna består av kompetenser som anses viktiga för ett livslångt lärande 
(Europaparlamentet, 2006). Den andra är digitaliseringskommissionens beskrivning av begreppet, 
vilken också utgår från EU:s nyckelkompetenser (Skolverket, 2017a, s. 7). Utifrån dessa 
beskrivningar har fyra aspekter av digital kompetens framställts av Skolverket. Den första aspekten 
handlar om att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, dess risker och möjligheter samt 
individens möjlighet att själv påverka samhället och sin egen situation. Den andra aspekten 
behandlar användningen och förståelsen av digitala verktyg och medier. Eleverna ska genom detta 
få en större tilltro till sin förmåga att använda digitala verktyg och medier, samt sina kunskaper om 
dessa. Den tredje aspekten handlar om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt i relation 
till den information som blir allt mer tillgänglig i och med att samhället förändras. Slutligen ska 
eleverna genom den fjärde aspekten utveckla förmågan att kunna lösa problem och omsätta idéer 
i handling med hjälp av digitala verktyg och medier (Skolverket, 2017a, ss. 10-11).  

Digitala verktyg och IT 

Begreppet digitala verktyg kan definieras som både verktyg i form av hårdvara och i form av 
mjukvara. Digitala verktyg kan därför vara verktyg som datorer, surfplattor, kameror och liknande, 
men även program och webbaserade resurser. I denna uppsats används IT synonymt med digitala 
verktyg, i enlighet med Skolverkets definition av begreppet i rapporten IT-användning och IT-
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kompetens i skolan. Enligt Skolverket (2016a, s. 15) innefattar IT datorer, surfplattor, smartphones, 
datorprogram, e-post, Internet, intranät, digitala skrivtavlor och digitalkameror.  

En-till-en 

En-till-en innebär en dator till varje elev. Ett av de första stora försöken att förse alla elever med 
en dator genomfördes under 1990-talet i USA. Det mest ambitiösa svenska projektet genomfördes 
i Falkenberg med start 2007. Därefter har flera svenska kommuner påbörjat och genomfört 
liknande projekt med bärbara datorer (Hylén, 2010, ss. 40-41). I vår uppsats använder vi även en-
till-en när det handlar om en surfplatta till varje elev. 
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Metod och teori 

I detta avsnitt kommer teoretisk ansats, insamlingsmetod, urval, genomförande, forskningsetiska 
aspekter samt analysmetod att redogöras för. 

Teoretisk ansats  

Vi har valt att använda kvalitativa forskningsintervjuer med en fenomenologisk ansats som metod. 
Den kvalitativa forskningsintervjun som metod har enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 41) som 
syfte att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. 
Fenomenologin i kvalitativa studier kan beskrivas som en term som har ett intresse av att förstå 
sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs. 
Antagandet bakom detta är att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är 
(ibid., s. 44). Då vi ville undersöka och förstå fenomenet digital kompetens ur lärares perspektiv 
ansåg vi därför att kvalitativa forskningsintervjuer med en fenomenologisk ansats var lämpliga för 
vår studie.  
 
En annan forskningsansats som intresserar sig för hur människor uppfattar eller tänker kring 
verkligheten är fenomenografin (Starrin & Svensson, 2007, s. 111). Fenomenologin och 
fenomenografin har liknande synsätt på relationen mellan människan och världen, men det finns 
skillnader. En skillnad gäller vad som söks i empirin, då empirisk fenomenologi söker efter den så 
kallade essensen, medan fenomenografin intresserar sig för variationen i uppfattningar. Essensen i 
fenomenologin anses bestå av det som förenar ett antal sätt att uppfatta och uppleva ett fenomen 
(ibid., s. 116). Vi har valt att utgå från en fenomenologisk ansats då vi vill undersöka det som 
förenar lärares sätt att uppfatta och uppleva fenomenet digital kompetens. 
 
Även Trost (2010) skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer om kvalitativa intervjuer som metod. Hans 
teoretiska utgångspunkt är, till skillnad från Kvale och Brinkmanns, symbolisk interaktionism. De 
viktigaste hörnstenarna inom symbolisk interaktionism är enligt Trost (2010, ss. 11-12) definitionen 
av situationen, att all interaktion är social, att vi interagerar med hjälp av symboler, att människan 
är aktiv och att vi handlar, beter oss samt befinner oss i nuet. Vi har valt att utgå från Kvale och 
Brinkmanns metod som istället har en fenomenologisk ansats, då vi anser att denna metodansats 
är mer lämpad för att studera vårt valda fenomen. Detta är på grund av den ovan nämnda 
anledningen att fenomenologi har ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna 
perspektiv och beskriva världen som den upplevs. 
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Insamlingsmetod  

De kvalitativa forskningsintervjuer som vi har genomfört är halvstrukturerade. Att en intervju är 
halvstrukturerad betyder att den liknar ett vardagssamtal, men har ett syfte och en specifik teknik. 
Denna teknik innebär att intervjun varken är helt öppen eller sluten till ett frågeformulär (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 45). Då intervjuerna är halvstrukturerade finns möjligheten att förändra 
frågornas form och ordningsföljd om det behövs för att följa upp svar som intervjupersonen har 
gett och historier som den har berättat (ibid., s. 166). Vi ansåg att detta var positivt för vår studie 
då det skapade möjligheten att undersöka det som intervjupersonerna svarade och berättade under 
intervjuerna.  
 
Kvale och Brinkmann (2014, ss. 47-48) utvecklar olika aspekter hos den halvstrukturerade 
kvalitativa forskningsintervjun ur ett fenomenologiskt perspektiv. Två aspekter som bidrog till vårt 
metodval var den deskriptiva aspekten samt fokuseringsaspekten. Den deskriptiva aspekten i en 
kvalitativ forskningsintervju handlar om att intervjupersonen uppmuntras att beskriva sina 
upplevelser, känslor och handlingar så exakt som möjligt. Fokus ligger på att få fram nyanserade 
beskrivningar som återger den kvalitativa mångfalden hos ett fenomen (ibid., s. 47). Detta visar 
återigen att metoden är passande för den typ av studie som vi har genomfört. 
 
Att forskningsintervjun är fokuserad innebär att den sätter fokus på bestämda teman. Den är dock 
varken strängt strukturerad med standardiserade frågor eller helt ostrukturerad. Det är genom 
öppna frågor som fokus mot ämnet riktas. Detta innebär också att intervjuaren leder den 
intervjuade till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 48). 
Vår tolkning av denna aspekt är att en intervju med hjälp av öppna frågor, vilket innebär att den 
intervjuade till viss del kan leda samtalet, skapar möjlighet för intervjupersonen att uttrycka sina 
tankar om ämnet på ett mer obehindrat sätt. Vi ansåg att även detta var positivt för den studie vi 
har genomfört.  
 
Inför intervjuerna skapade vi en intervjuguide (Bilaga 1). Vi utgick då från Kvale och Brinkmanns 
(2014, ss. 173-174) modell för hur man kan skapa intervjufrågor. Utifrån forskningsfrågorna 
skapade vi intervjufrågor som var anpassade till intervjupersonernas vardagsspråk, men som också 
tog hänsyn till studiens syfte. Genom att översätta forskningsfrågor till ett vardagligt språk skapas 
ett mer naturligt samtalsflöde samtidigt som det bidrar till tematisk kunskap. Det blir även enklare 
för intervjupersonen att ge spontana och rika beskrivningar (ibid., s. 174). 
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Urval och genomförande 

Vid urvalet av intervjupersoner kontaktade vi lärare som vi kände sedan tidigare. Detta resulterade 
i att vi till slut intervjuade sex lärare från tre olika skolor, varav två ligger i Uppsala och en i Västerås 
(Tabell 1). Samtliga lärare undervisade i årskurserna 4-5. Anledningen till att vi gjorde denna typ av 
urval var att sannolikheten för att dessa lärare skulle tacka ja på en intervjuförfrågan var större. 
Således minskade risken att det skulle ta lång tid att få fram intervjupersoner. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 156) beror antalet intervjupersoner på vad som ska undersökas. Så många 
personer som behövs för att ta reda på det som undersöks ska intervjuas. Vi anser att det antal 
personer vi intervjuade var tillräckligt för att svara på undersökningens syfte.  
 

Lärare Kön Ålder Antal yrkessamma år Årskurs 

A Kvinna 41 17 4 
B Man 51 28 4 

C Man 39 12 4 
D Kvinna 34 7 5 
E Kvinna 44 12 4-5 
F Kvinna 48 22 4 

Tabell 1. Presentation av lärarna i studien 
 

Intervjuerna ägde rum under tidsperioden 18-25 april 2018 och tog i genomsnitt 25 minuter 
vardera. De ägde rum på lärarnas respektive skolor, antingen i deras arbetsrum eller i annan avskild 
lokal på skolan. Orsaken till varför intervjuerna utfördes på lärarnas skolor var framför allt på grund 
av att det skulle vara enklare för dem att medverka. Enligt Trost (2010, s. 65) ska även intervjun 
ske på en plats som är så ostörd som möjligt. Därför valde vi lokaler i skolorna som var avskilda 
och där det var en mindre risk att annan personal eller elever skulle störa.  
 
Vi närvarade båda två under alla intervjuer. Vi gjorde en arbetsfördelning, där en av oss hade 
ansvaret för att ställa frågor medan den andra skötte ljudinspelningen och antecknade. Vi delade 
upp intervjuerna så att båda två fick tre intervjuer där man ställde frågor och tre där man ansvarade 
för ljudet samt anteckningarna. Beslutet att båda skulle närvara grundade sig i att vi ansåg att det 
skulle vara fördelaktigt att båda tog del av alla intervjuer. På detta sätt fick vi båda en bättre 
helhetsbild av det material som skulle bearbetas. Enligt Trost (2010, s. 75) är minnet en viktig del 
vid tolkning och analys. Han skriver även att inga inspelningar, anteckningar och/eller utskrifter 
helt kan ersätta de intryck man får vid själva intervjun. Därför är det en fördel att de som ansvarar 
för studien utför alla eller en hel del av intervjuerna. Å andra sidan kan det bidra till negativa 
konsekvenser om det är fler än en intervjuare under intervjutillfället, då den intervjuade lätt kan 
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känna sig komma i underläge (ibid., s. 67). Vi gjorde dock bedömningen att fördelarna övervägde 
de eventuella nackdelarna.  
 
Intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning. En fördel med ljudinspelning är att det blir 
lättare att komma ihåg det som sägs under intervjuerna, eftersom att man kan lyssna på dem i 
efterhand. En annan fördel är att den som intervjuar kan koncentrera sig på frågorna och svaren, 
då denne inte behöver föra anteckningar. Däremot tar det lång tid att i efterhand lyssna igenom 
intervjuerna (Trost, 2010, ss. 74-75). Dock ansåg vi att tillförlitligheten blev större på grund av att 
vi hade de exakta svaren inspelade och inte behövde förlita oss på endast anteckningar. 

Forskningsetiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2002, ss. 6-7) har konkretiserat det grundläggande individskyddskravet till fyra 
allmänna huvudkrav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. I vår studie har vi utgått från dessa. Det första kravet handlar om att forskaren 
måste informera de inblandade om deras uppgift i projektet och deras villkor. Vid kontakten med 
intervjupersonerna mejlade vi därför ut ett informationsblad som redogjorde för studien och dess 
syfte. I informationen fanns även våra namn och kontaktuppgifter, samt vår handledares namn och 
kontaktuppgifter. Det andra kravet gällande samtycke innebär att personerna som deltar i 
undersökningen har rätt till att själva bestämma över sin medverkan (ibid., 10). Möjligheten att 
under hela studiens gång avbryta sitt medverkande tydliggjordes därför i det informationsblad som 
mejlades ut, samt vid intervjutillfället.    
 
Det tredje kravet säger att alla deltagare i en undersökning ska ges konfidentialitet. Deltagarnas 
personuppgifter ska tas hand på så sätt att obehöriga inte har åtkomst till dem och så att de inte 
kan identifieras av utomstående (ibid., s. 12). Alla lärare blev tilldelade en kod som användes i 
resultat- och analysdelen. Nyckeln till dessa koder förvaras av oss och är inte tillgängliga för någon 
obehörig.  
 
Det sista kravet rör nyttjandet av de uppgifter som har samlats in för forskningsändamål. Dessa 
uppgifter ska endast användas för forskning och till exempel inte användas eller lånas ut för 
kommersiellt bruk (ibid,. s. 14). Vår studie kommer endast att användas för forskning och inget 
annat. 

Analysmetod  

För att bearbeta och analysera det insamlade materialet utgick vi från en modifierad version av 
Kvale och Brinkmanns (2014, ss. 247-249) analysmodell som bygger på meningskoncentrering. Vi 
valde att använda oss av meningskoncentrering för att vi ansåg att den kategorisering av mening 
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som görs i denna typ av analys var ett lämpligt sätt att strukturera de intervjuer vi genomförde. 
Metoden gav på så sätt en överblick över de teman som fanns i intervjupersonernas uttalanden och 
gjorde det sedan möjligt för oss att göra jämförelser mellan de olika intervjupersonernas svar. 
 
De inspelade intervjuerna transkriberades först i sin helhet och skrevs ut i pappersform. Det första 
steget var sedan att läsa igenom alla intervjuer för att få en känsla för dem. På så sätt fick vi också 
en bättre överblick på alla intervjuer och dess innehåll. Därefter innebar det andra steget att 
fastställa de naturliga “meningsenheterna” i texten som de uttrycktes av intervjupersonerna. 
Meningsenheter, som vi tolkar dem, är de naturligt avgränsade enheter i texten som säger något. 
Detta kan vara både en mening eller ett längre stycke. I och med att vi markerade meningsenheterna 
i texten med överstrykningspennor formulerade vi även de teman som vi tyckte dominerade en 
meningsenhet så enkelt som möjligt. Vi gjorde detta enskilt och jämförde sedan våra respektive 
teman för att se att vi var överens om de meningar intervjupersonerna uttryckte. 
 
För att illustrera och tydliggöra det andra steget i analysen följer ett exempel på detta nedan. 
 

“Digital kompetens, för mig, är att man kan hantera … ah, den … digitala … eller alltså, 
alltså digital teknik. Eller allting som sker, alltså för när man säger digital, allting ska 
digitaliseras bla bla då tänker man ju oftast IT och såhär va. Så att man kan hantera den 
tekniska utrustningen som finns. Äh, paddor, mobiler, telefoner … you name it. Att man 
kan hantera det, att man kan lösa problem, ja att man kan hantera det helt enkelt. Att man 
är kompetent att använda det.” 

 
Citatet ovan kommer från Lärare B som svar på frågan hur han skulle beskriva digital kompetens. 
Detta citat omvandlade vi till meningsenheten “hantera teknik och lösa problem”. 
 
I det tredje steget sammanställde vi alla meningsenheter i en tabell i ett separat dokument för att få 
en mer strukturerad och övergripande bild av dem. Därefter jämförde vi dem med varandra för att 
hitta likheter och skillnader i ett fjärde steg. I jämförelsen utgick vi från studiens frågeställningar. 
Utifrån de fyra frågeställningarna ställde vi således frågor till meningsenheterna och skapade på så 
sätt fyra övergripande teman. Utifrån de fyra större temana plockade vi på så sätt ut de 
meningsenheter som svarade på frågeställningarna. Sedan jämförde vi de olika meningsenheterna 
med varandra för att hitta likheter och skillnader i intervjupersonernas upplevelser och 
uppfattningar av fenomenet digital kompetens. På så sätt kom endast de meningsenheter som 
svarade på studiens syfte med i den data som redovisas i resultatavsnittet. Det är denna analys av 
den bearbetade data som redovisas under rubriken Resultat. 
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Resultat 

I följande avsnitt kommer den bearbetade datan att redovisas utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Datan är strukturerad tematiskt utifrån studiens frågeställningar vilket innebär att 
den är disponerad i fyra olika teman: lärarnas beskrivningar av digital kompetens, lärarnas 
beskrivningar av sin egen digitala kompetens, lärarnas inställning till digital kompetens i skolan 
samt lärarnas arbete med digital kompetens.  

Lärarnas beskrivning av digital kompetens  

Lärare A, B, C och D uttryckte alla att digital kompetens dels handlar om att kunna använda eller 
ha kunskap om hur man använder teknik. Lärare D beskrev användandet av tekniken som att man 
kan förmedla någonting med den och använda den som ett redskap.   
 

“ [...] digital kompetens … alltså det har med teknik att göra. Skulle jag säga. Äh … och 
alltså hur man använder tekniken. Alltså mer kanske hur man … förmedlar någonting med 
den. Inte den tekniska biten bakom, utan mer som ett redskap.” (Lärare D) 

 
Även Lärare E talade i sin beskrivning om användning, men beskrev digital kompetens som att ta 
del av det digitala och att använda det i sitt arbete eller i sin vardag. Hon sade också att det handlar 
om att använda det digitala på ett naturligt sätt.  
 

“ [...] men jag tänker också att det är … att ta del, att se till att ta del av det som finns … 
digitalt. Och att använda det …  i sitt arbete. Det skulle jag nog … ja, ta del av det som 
finns och använda det i sitt arbete. Det skulle jag nog säga … är digital kompetens. [...] På 
ett naturligt sätt kanske också. Att det inte blir så här … “åh, nu ska jag sätta på datorn” 
utan mer lite så här, det är naturligt. Det är en naturlig del.” (Lärare E) 

 
Lärare B, C, D, E och F talade också om programmering i samband med digital kompetens. De 
sade inte uttryckligen att programmering är en del av en digital kompetens, men nämnde det i 
relation till det arbete de gör eller inte gör, moment de är osäkra på eller kritiska till eller att de 
själva eller eleverna är intresserade av detta. 
 
Vidare sade Lärare B, C, D och F att ett kritiskt förhållningssätt är en del av en digital kompetens. 
Lärare C nämnde kunskaper som att veta hur man ska förhålla sig till saker på nätet och hur man 
kritiskt kan granska källor. Lärare F talade om att vara medveten om möjligheter och risker med 
användningen av digitala medel samt källkritik. Lärare D sade att hon arbetar med källkritik för att 
öka elevernas digitala kompetens, vilket kan tolkas som att hon anser att källkritik är en del av en 
digital kompetens.   
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“Det är att vara … medveten om alla fördelar och risker som finns med att använda sig 
utav digitala medel. Att hänga med i utvecklingen. Att … både, liksom, visa fördelarna och 
nackdelarna med det. Äh, vi har jobbat jättemycket med källkritik, äh … vilket jag tycker 
är jätteviktigt, att man tar upp, att det kommer med i alla ämnen. Att man är källkritisk, 
både på nätet och i böcker och i nyheter och så där … Äh, att man får med sig det i skolan.” 
(Lärare F) 

 
Lärare A och F sade även att de arbetar med frågor som handlar om vilka bilder man får ladda ner 
på nätet, vilket kan tolkas som att de anser att kunskap om upphovsrätt är en del av en digital 
kompetens.  
 

“Ja och även söka på nätet … äh … vilka bilder man får ladda ner, äh … och sådan 
undervisning brukar vi också försöka ha.” (Lärare A) 

 
“Ja, alltså här och nu så är det, liksom, övningar i källkritik äh och … bild, alltså, vad heter 
det … upphovsrätt … och reklam och alla de där bitarna som kommer in, ähm …” (Lärare 
F) 

 
Lärare B sade att digital kompetens handlar om att kunna lösa problem samt att kunna komma på 
nya användningsområden som kan vidareutveckla saker.  
 

“Hantera och använda och om möjligen, ja, veta hur jag kan använda den … äh … vad ska 
man säga … lite grann så här också på ett, vad säger man, ett metaplan att … “ja, men jag 
skulle kunna göra så här”, “jag kan göra så här”. Jag kan komma på nya utvecklingsområden 
som utvecklar … eller vidareutvecklar saker och ting. Ja, det är väl också en del av en 
kompetens.” (Lärare B) 

 
Lärare F uttryckte även att en del av den digitala kompetensen är att hänga med i utvecklingen.  
 

“Äh … ja, att man liksom hänger med i utvecklingen. Att man … att man kan använda sig 
utav digital kompetens så att det blir ett hjälpmedel helt enkelt.” (Lärare F) 

Lärarnas beskrivning av sin egen digitala kompetens 

Lärare A gav ett tvådelat svar angående sin digitala kompetens där hon först uttryckte att hon inte 
har en lika snabb utvecklingskurva som eleverna och att hon inte hänger med i den snabba 
förändringen.  
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“Ja, den har ju inte lika snabb utvecklingskurva som barnens (skratt). Nä men, man hänger 
inte med, så är det faktiskt och det förändras hela, hela tiden. Och alla de här nya 
programmen som man behöver ladda ner [...] Så det går vansinnigt fort i utvecklingen [...]” 
(Lärare A) 

 
Däremot svarade hon vid ett senare tillfälle att hon hänger med men att det går fort i utvecklingen 
och att hon inte hinner ta till sig det nya innan eleverna kan det. Hon nämnde att eleverna kan mer 
än henne angående hur man förändrar saker på surfplattan. Dock uttryckte Lärare A att hon kan 
mer än sina elever angående användning av ordbehandlingsprogram.   
 

“Jag hänger ju med, det gör jag, men det går vansinnigt, vansinnigt fort i utvecklingen så 
allt det nya hinner man ju inte ta till sig innan barnen kan det … så är det. Och det jag 
märker att just det här med att skriva, använda Word-programmet, där kan man glänsa än 
så länge (skatt) men sen när det handlar om program att ladda ner och, förändra vissa saker 
inom paddan, surfplattan, där kan barnen mer.” (Lärare A) 

 
Lärare B och E uttryckte att de har en ganska god digital kompetens. Lärare B nämnde att han 
anser sig vara duktig på att lösa tekniska problem, men att han däremot inte känner sig särskilt 
kompetent när det uppstår problem med molntjänster.  
 

“Äh … jag tycker att jag är ganska duktig. Men jag känner mina … äh … vi har ju haft 
datorer länge på skolan, vi har haft paddor länge på skolan också. Äh… jag känner mig mer 
bekväm med datorer … äh, jag saknar alltså på en padda jag saknar fortfarande det där 
uttaget där jag ska stoppa i USB-minnet. Äh, och det låter ju stenålder, jag erkänner det. 
Men fortfarande är det så mycket strul med när vi ska hålla på och spara i molntjänster. [...]. 
Och jag vet inte varför det strular. Och så går jag och frågar (namn på annan lärare), min 
kollega, som visar mig och han vet inte heller varför det strular. Äh, då känner jag mig inte 
särskilt kompetent, det måste jag ju erkänna.” (Lärare B) 

 
Lärare E sade att hon anser att hon har en ganska god digital kompetens eftersom att hon använder 
Internet i sin undervisning. Hon uttryckte att hennes digitala kompetens har utvecklats under de 
senaste åren och även hon beskrev att samhället har blivit mer digitaliserat, vilket hon tycker har 
gått fort.   
 

“[...] jag tycker att jag har lärt mig mer och mer under årets lopp liksom. Jag har utvecklats 
själv, växt in i det. Och det har ju, hela samhället har ju blivit mera, mer och mer så. Det 
har gått ganska fort.” (Lärare E)  
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Lärare C och F sade att deras digitala kompetens är okej. Lärare C sade att han har tillräckligt med 
kunskap för att hänga med i den digitala utvecklingen. Lärare C uttryckte dock, liksom Lärare A, 
att utvecklingen går snabbt fram och att han inte hänger med i allt.   
 

“Jag tycker ändå den är okej, men sen går det rätt snabbt i utvecklingen så där så jag hänger 
väl inte riktigt med i allt vad som händer, men jag känner jag har så att jag klarar mig. Jag 
håller mig i ajour med det som är ändå.” (Lärare C) 

 
Lärare F sade att hennes digitala kompetens är rätt okej även om hon har haft svårigheter med 
Mac-datorerna som de använder på hennes skola. Hon uttryckte också att hon anser att det krävs 
fortbildning och uppdatering i olika digitala redskap oavsett hur kompetent man känner sig. 

  
“Äh … rätt okej. Äh … in - det som är svårt här nu, det är att vi använder, äh, Mac-datorer, 
det är ofta (skatt) som jag inte har jobbat med förut så det har tagit mig det här läsåret att 
bli riktigt kompis med den, äh … jag var mer insatt i olika appar och sånt när mina barn, 
var yngre. äh ja … Liksom vi tittade på det som fanns … äh, och jag känner att man, oavsett 
om man liksom känner sig kompetens eller inte, så behöver man alltid … äh … 
fortbildning, eller uppdatering … i olika digitala … redskap.” (Lärare F) 

 
Lärare D sade att hon försöker hänga med så gott hon kan men att hon inte kan mäta sina digitala 
kunskaper med elevernas då vissa kan mer än henne. Hon uttryckte att hon upplever att vissa elever 
kan mer om den tekniska biten, alltså hur saker och ting är uppbyggda, samt programmering. 
Samtidigt upplever Lärare D att hon eventuellt inte behöver behärska allt, utan hon gör det hon 
kan för att ta in digitaliseringen i sin undervisning.  
 

“[...] det känns väl som att man försöker hänga med så gott man kan. Man … kan ju inte 
mäta sig med eleverna, känner jag, för där är vi liksom på … vissa elever ligger jättelångt 
fram i det här och vissa delar kanske inte jag känner att jag behöver behärska. Äh, men … 
jag försöker ta till, liksom göra det jag kan göra i undervisningen för att ta in 
digitaliseringen.” (Lärare D) 

 
Däremot uttryckte Lärare D att hon än så länge ligger steget före de flesta eleverna vad gäller 
programmering. Hon var dock osäker på om hon kommer att göra det i framtiden eftersom att 
utvecklingen går snabbt framåt.    
 

“[...] Nu har vi jobbat ganska mycket med programmering. Då har det vi har jobbat med… 
har varit nytt för 80 procent i alla fall. Äh … så att där ligger man ju fortfarande lite steget 
före. Det gör man säkert inte om några år, för jag har ju jobbat med samma sak med mina 
barn hemma och jag menar, det går snabbt så jag menat de kommer ju … ligga längre fram” 
(Lärare D) 
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Lärarnas inställning till digital kompetens i skolan 

Lärare B, D, E och F uttryckte alla en positiv känsla inför att undervisa i digital kompetens. Lärare 
B sade bland annat att det inte är några problem och Lärare D, E och F beskrev alla känslan inför 
undervisningen som rolig eller spännande.  

 
“Det tycker jag är jätte- alltså det vill jag göra. Det tycker jag är jättekul. Jag skulle gärna ha 
en sådan tjänst som bara var så. [...] Nej, men jag … det är väl lite att det är lite oklart. Alltså 
det känns som att man skulle kunna forma det lite hur (skratt) som helst. För det känns 
som att det är ingen som … nu får ni rätta mig, men som jag uppfattar det så finns det inte 
så här tydligt “så här ska man göra”. I alla andra ämnen är det väldigt … ja, sedan kan ju 
det vara lite flummigt också i svenska och matte och så men, det finns ändå en gång. I 
digitalisering, det känns liksom inte som att det är … det är liksom verkligen till … upp till 
var och en på ett annat sätt, upplever jag. Sedan tycker jag att det är kul att, alltså, man 
utvecklas ju hela tiden för att det kommer aldrig att ta stopp.” (Lärare C) 

 
Lärare A var mindre positiv i sin beskrivning av sina känslor inför arbetet med digital kompetens. 
Hon beskrev bland annat undervisningen i digital kompetens som något man är tvungen till för att 
det ingår.  
 

“Nej, men det känns som att det är man tvungen till, det ingår ju oavsett. [...] Äh, det 
kommer ju in i … egentligen alla ämnen, vad man än har, bilden också, så att … Ja, men 
det är väl bara att lära sig göra det, det man ska.” (Lärare A) 

 
Lärare C sade att många delar känns naturliga att arbeta med, som till exempel datorer, 
ordbehandlingsprogram och bildspel. Han uttryckte dock en osäkerhet kring digital kompetens och 
programmering, men menade att man får lägga ribban efter sin egen förmåga. 
 

“En viss del känns ju inte alls- Det är ju en helt naturlig del att jobba med, med datorer om 
det handlar om att skriva och göra texter och bilder och bildspel så är inte det några 
konstigheter [...]. Men sedan är det ju lite “vad är digital kompetens”, alltså programmering 
ska komma in på … i läroplanen till hösten och det är lite, “vad är programmering” och 
lite sådär, men det är väl lite sådär att jag tror att man lägger … man får väl lägga ribban 
där man själv känner att man, att jag hanterar det [...]. Det behöver kanske inte vara så 
avancerat som det låter, så att …” (Lärare C)  

 
Lärare C uttryckte även åsikten att allting inte kan läggas över på just programmering. Även Lärare 
F var kritisk till programmering i undervisningen och sade att hon inte tror på idén eller förstår 
meningen med det. 
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“Mm, jag tror att, att den övergripande … alltså att jobba med digitala verktyg kommer 
man inte undan, det ska man göra, det måste det … Men jag tillhör inte de som tror att, att 
det är … gagnar alla att hålla på med programmering. Att förstå tänket absolut, att ta liksom 
lite grunder, men … jag tror inte på den idén.” (Lärare F) 

 
Lärare A, B och C var alla skeptiska till hur mycket det digitala egentligen borde ta över i skolan. 
Lärare A sade bland annat att hon inte tycker att det ska vara övervägande mycket, utan att barnen 
behöver ha penna och papper. Hon uttryckte även att det är viktigt att det inte blir för mycket 
digitalt och hänvisade till forskning som säger att barnen inte ska sitta för mycket vid datorn. Även 
Lärare B betonade vikten av att kunna skriva för hand och att datorskrivande inte ska ersätta det. 
Lärare C uttryckte sig på liknande sätt och sade att det märks att elevernas handstil försämras. 
 

“Äh, för några år sedan här då pratade man på fullt allvar om att man skulle avskaffa allt 
skrivande för hand. Och barnen skulle alltid skriva på dator och padda. Så vitt jag förstod 
så var det en allvarlig diskussion som man hade, på Skolverket eller någonstans. Äh, och 
någon tog väl sitt förnuft till fånga och insåg att ja men det är väl klart att man måste kunna 
skriva för hand.” (Lärare B)   

 
Flera lärare var överens om att digital kompetens i skolan är viktigt. Lärare A, B och E sade att 
skolan behöver hänga med i samhällsutveckling och att det inte går att ställa sig utanför den 
utveckling som sker där. Lärare E uttryckte att digital kompetens i skolan är en förutsättning för 
att barnen ska klara sig i dagens samhälle.  
 

“Det är otroligt viktigt. Det är, det är en förutsättning i dagens samhälle. För att barnen ska 
klara sig.” (Lärare E) 

 
Lärare B och F uttryckte även att digital kompetens i skolan är viktigt på grund av dess 
kompensatoriska del. De talade om skolans möjligheter att kompensera de elever som inte får hjälp 
hemifrån eller som inte har tillgång till digitala verktyg.  
 

“Men jag tycker att det är bra att man har fört in det, för att … äh, som allting ska ju skolan 
kom-. Det är ju inte alla barn som har hjälp hemma. Alla barn får inte hjälp hemma och 
alla barn har inte tillgång till dator eller teknik och sådant där. Så att skolan ska ju 
kompensera upp en del va. [...] Så att jag tycker det är lite grann i vårt samhällsuppdrag att 
försöka … ja, alla ska ha chansen att lyckas. Och för att lyckas nu så tror jag att alla behöver 
digital kompetens. Man måste klara av det här.” (Lärare B) 

 



 

 32 

Lärare A sade att den största möjligheten med att arbeta med digital kompetens handlar om att det 
kan vara roligt för barnen och att det går att fånga dem på ett annat sätt. Även Lärare B, D och C 
sade att en av möjligheterna är att kunna fånga eleverna.   

 
“Det är mer, det kan vara mer lustfyllt, man kan fånga barnen på ett annat sätt. Ähm … de 
flesta går ju igång direkt när man ska göra något inom … äh, med en surfplatta, telefon 
eller dator.” (Lärare A) 

 
Lärare B och C var båda positiva till det digitala material som finns tillgängligt. Lärare B sade bland 
annat att det finns många bra hemsidor och appar som går att använda för att träna olika färdigheter 
och att det är enkelt att använda tekniken för att skapa snygga bildspel. Även Lärare C sade att det 
är enkelt att skapa intressanta bildspel som fångar eleverna, samt att det är lätt att hitta information 
med hjälp av de digitala verktygen.  
 

“Äh … sedan saker som ligger digitalt, att kunna använda en dator eller en padda … (harkel) 
… eller vi säger att ha tillgång till dator eller padda, det finns väldigt mycket bra skol-, vad 
ska man säga, det finns beroende på om det är en dator eller en padda då så är det ju 
antingen hemsidor eller appar där man, där ungarna kan få träna olika, vad ska, ja, olika 
färdigheter. Det finns ju hemsidor för allt möjligt, det finns appar för allt möjligt.” (Lärare 
B) 

 
Lärare D såg flera möjligheter med att arbeta med digital kompetens. Hon sade att hon började 
arbeta med det för att anpassa för elever med svårigheter. Hon beskrev det även som ett hjälpmedel 
och som en ny metod som kan leda till mer variation i undervisningen. Att arbetet kan motivera 
eleverna var enligt Lärare D en till möjlighet.  
 

“Mm, men dels är det ju ett redskap, verkligen för att anpassa för de som har svårigheter 
av olika slag. Det är väl så vi börjar, eller som jag började med det egentligen. För att få 
elever att läsa, lyssna … skriva. Det är väl så ... jag började. Men det är väl det, liksom det 
stora. Sedan att det kan vara en motivation och att det kan vara en ny … metod, alltså att 
det blir mer variation i undervisningen.” (Lärare D) 

 
Även Lärare F sade att en möjlighet är att hjälpa de elever som behöver stöd.  
 

“Det är nog att, att nå de elever som, som behöver mycket bildstöd … framförallt … äh, 
och att de som behöver lyssna på saker … äh … de gagnas nog allra mest av det tror jag.” 
(Lärare F) 
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Vidare tyckte Lärare E att två möjligheter är att eleverna förstår hur tekniken fungerar och att de 
får en bättre självkänsla. Hon sade även att arbetet med digital kompetens är bra utifrån ett 
genusperspektiv.  
 

“En annan möjlighet som jag har tänkt på just för eleverna, det är det här med 
genusperspektivet. Att … jag bara slängde ur en fråga här förut till femmorna: “Varför 
tycker man att det är så många … det är mest killar som håller på och är programmerare. 
Varför är det så?” liksom. Och då blev det nästan lite arga sådär, ja vadå sådär, det kan tjejer 
också vara och sådär. Så det är en möjlighet liksom. Att diskutera sådana saker.” (Lärare E) 

 
Ur ett lärarperspektiv sade Lärare E även att ökad digital kompetens hos personalen på skolan har 
lett till mindre belastning genom ett förändrat arbetssätt. På grund av möjligheten att dela 
planeringar och spara dokument digitalt, samt en förändrad kontakt med annan personal hade 
arbetet förenklats på flera sätt. 
 

“Sedan, som, för oss lärare tycker jag att det är … det har gått ifrån lite grann att vara 
någonting jobbigt till att vara någonting som underlättar för oss. [...] Jag tänker att just med 
dokumentation och att man kan dela saker, eller planeringar. Om jag har en planering som 
någon annan tycker är bra så är det ju bara för den att ta den. Vi lägger ju upp alla på, synligt 
så att säga. [...] Det är ju ett jättebra verktyg, istället för att alla ska sitta och göra samma sak 
om och om igen, för så har det varit förut. [...] Och det här, jag vill att vi ska träffas och 
prata om en elev. Jag skickar ut ett mejl till alla som har eleven, alla som är berörda. Istället 
för att (harkel) hålla på med lappar och grejer. Det är ju inte så länge sedan det var så. Så 
det, möjligheterna är enorma.” (Lärare E) 

 
Lärarna uttryckte även att det finns flera svårigheter med att arbeta med digital kompetens. En 
svårighet som alla lärare talade om är teknikstrul. Teknikstrulet innebar till största del att nätverket 
eller tekniken inte fungerade. Lärarna hade bland annat problem med laddare, inloggningar och att 
tekniken hängde sig. Lärare A och C uttryckte en frustration över sådana situationer. 
 

“[...] men sedan vet man med sig att det krånglar eller att man är lite osäker, och då kan det 
suga musten så vansinnigt mycket. [...] Det kan vara lite nervöst när det är ett större projekt 
man ska göra … att arbetet försvinner, eller det strular på ett eller annat sätt.” (Lärare A) 

 

“Ofta löser det sig ju, men det blir ju en frustration både för elever och för mig som lärare 
att - det fungerar inte, idag ska vi jobba med de här i en timme eller två timmar och så 
fungerar inte tekniken så, klart det är frustrerande”. (Lärare C) 

 
Lärare E upplevde däremot att hon har blivit säkrare på att hantera problem med tekniken. 
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“Och det är också skillnad … äh, förut kunde man vara lite så där att man drog sig lite “åh 
nej, det kommer bara att krångla och datorerna kommer att hänga upp sig” och så där. Nu 
är man mera … nu jobbar jag i och för sig på mellanstadiet och då är ju barnen lite mer så 
är “ja, men jag kan hjälpa till” om någon annan kör fast eller sådär. Så jag tycker att det är, 
det har bara blivit mer och mer enkelt. Och roligt. Och nu kan jag vara lite mer så här, om 
det blir någonting att … ibland kan det vara problem till exempel med uppkopplingen. Då 
brukar jag vara lite mer så här “aa, nu har vi ett gemensamt problem”, “det här är teknik” 
liksom, man skojar till det lite så där och det är inte som att det är hela världen om det blir 
lite fel liksom. Men då försöker vi igen och … så det tycker jag är jättekul att det har … det 
är nog också att jag känner mig mer trygg själv.” (Lärare E) 

 
Lärare A, E och F sade även att bristen på teknik är ett problem. Lärare A uttryckte att det är 
jobbigt att veta att skolans iPads inte räcker till och lärare E och F uttryckte att bristen på digitala 
verktyg är ett hinder. Lärare F uttryckte även att fler iPads i klassrummet skulle göra användningen 
mer naturlig i alla ämnen. 
 

“Ja … en ganska stor svårighet det är ju att det inte finns tillräckligt med … äh, utrustning. 
Det tror jag är ett gemensamt drag för många kommunala skolor, i alla fall. Kanske de 
flesta. Det finns inte, ibland så saknas det iPads till exempel eller “jaha, någon annan har 
bokat dem” eller …” (Lärare E) 

 

“Det som är ett hinder nu, det är att vi inte har, så mycket redskap. Äh, det finns 23 
bokningsbara iPads till skolan [...] och jag har inte iPads att ha till hela klassen. Det finns 
inte så många att … att få. Äh, och det är iPads vi jobbar med, äh … det sätter en hel del 
hinder tycker jag. Det blir inte lika naturligt, men vi ska få in så att vi har i alla fall fem 
stycken som tillhör den här klassen, som är i klassrummet hela tiden, och då kommer det 
bli mer naturligt, för alla att använda det … tror jag. Både enskilt eller i grupp och sådär … 
och då blir det lättare att ta in det i alla ämnen, i engelska eller matte eller vad det kan vara 
för någonting.” (Lärare F) 

 
Lärare A uttryckte även att en svårighet är att eleverna lätt blir distraherade och ibland gör andra 
saker.  
 

“Nä men sedan att … barnen lätt kan fladdra iväg i tankarna och sitta söka, sitta söka sig 
fram på annat då …” (Lärare A) 

 
Lärare D upplevde också att en svårighet är att elevernas kunskaper är så spridda. En 
annan  svårighet är att kontrollera vad barnen håller på med när de använder digitala verktyg. Hon 
sade att hon känner ett kontrollbehov och vill veta vad de gör.  
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“Ähm … ja, men det är väl … dels så kan det ju vara att man har ett kontrollbehov. Jag vill 
veta vad, liksom … jag vill veta vad de gör. Det är ju … nästintill omöjligt. Jag har en klass 
på 28 och delar jag ut 28 iPads och så veta liksom vad, vad de kommer göra. Det är ju svårt. 
Man måste ju liksom lita på dem och ändå vara väldigt tydlig med förväntningarna. Att jag 
förväntar mig att ni gör det här och det här och det vill jag ha in.” (Lärare D) 

Lärarnas arbete med digital kompetens 

Alla lärare som medverkade i denna studie uttryckte att de arbetar med digital kompetens och enligt 
Lärare A och B är den digitala kompetensen en del av alla ämnen i skolan. Lärare A uttryckte bland 
annat att digital kompetens är ett hjälpmedel som ingår i alla ämnen.  
 

“Alltså det är ju en bit av ämnena, det är ju inte ett enskilt ämne, så att … äh … Det är ju 
ett hjälpmedel, det är ju inte ett renodlat ämne.” (Lärare A)  

 
Lärare B sade att han försöker få in den digitala kompetensen oavsett ämne, vilket han även anser 
att man ska göra.  
 

“[...] det är väl så att man får försöka så in den … ja, digitala kompetensen ska man försöka 
få in i allt annat, oavsett om det är svenska, engelska eller matte så ska man ju försöka få in 
det här va.” (Lärare B) 

 
Lärare A, B, C och E nämnde att de använder digitala verktyg som antingen PowerPoint eller 
Keynote i sin undervisning för att öka elevernas digitala kompetens. Lärare A gav ett exempel på 
en undervisningssituation där hon tillsammans med en annan lärare hade ökat elevernas digitala 
kompetens genom att lära dem göra egna Keynote-presentationer. Även Lärare C nämnde att han 
har undervisat eleverna i hur de kan göra egna presentationer där bild och text ska samspela. 
 

“[...] den klassen jag hade, släppte i … juni förra året 2017, så jobbade vi med det när de 
skulle lära sig göra Keynote-presentationer. Då skrev de faktatexter hos mig först på 
svenskan, om ett djur, ett valfritt djur. Äh … och ritade en bild till och sådär, och sen var 
de hos (namn på annan lärare) och då lärde (namn på annan lärare) dem hur gör vi Keynote-
presentation om det här djuret.” (Lärare A) 

 
Samtliga lärare uttryckte att de arbetar med olika förhållningssätt på nätet för att öka elevernas 
digitala kompetens. Lärare A uttryckte att hon och de andra lärarna på hennes skola brukar försöka 
undervisa eleverna i hur man ska söka på nätet samt vilka bilder de får ladda ner.  
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“Ja och även söka på nätet… äh… vilka bilder man får man ladda ner, äh… och sådan 
undervisning brukar vi också försöka ha.” (Lärare A)  

 
Även Lärare E uttryckte att hon visar eleverna hur man ska söka på Internet.  
 

“Jag låter eleverna använda Internet och söka reda på fakta och så där. Vi gör det 
tillsammans. Äh, jag brukar visa du hur man gör när man söker efter bra… hur man söker 
på ett bra sätt, på ett effektivt sätt.” (Lärare E)  

 
Lärare C sade att det är viktigt att prata med eleverna om nätetik. Han förklarade nätetik som 
förhållningssättet på nätet och hur man tolkar fakta samt vad man ska vara försiktig med på 
Internet. Lärare C uttryckte dock att detta var något som han inte hade arbetat så mycket med än. 
Vid ett senare tillfälle sade Lärare C att han har gått igenom lite grann om rättigheter kring vilka 
bilder man får använda sig utav.  
 

“Först och främst tycker jag att det är viktigt att prata med eleverna om just det här med 
nätetiken, alltså hur man ska förhålla sig, alltså tolka all fakta som finns, så att det är, äh, 
även om vi inte har jobbat med det så mycket just nu men det är sånt som, som kommer 
att, inte tro på allt som står på nätet och det är ju viktigt tycker jag att förklara för dem 
också att… Hur man kan tänka och vad man ska vara försiktig med” (Lärare C) 

 

“Sen är det lite att man ska gå in och hämta, eller välja bilder också, för jag bara belyste lite 
grann om den delen. Ytterst om rättigheter och bilder [...].” (Lärare C) 

 
Lärare D nämnde att de har arbetat med källkritik där eleverna har fått läsa samma nyhet från flera 
olika källor och se hur dessa källor vinklar nyheten. Även Lärare E och F nämnde att de arbetar 
med källkritik med sina elever. Lärare F uttryckte också att hon arbetar med upphovsrätten för att 
öka elevernas digitala kompetens.  
 

“Äh, vi har jobbat jättemycket med källkritik, äh … vilket jag tycker är jätteviktigt, att man 
tar upp, att det kommer med i alla ämnen. Att man är källkritisk, både på nätet och i böcker 
och i nyheter och så där … Äh, att man får med sig det i skolan.” (Lärare F) 

 
Lärare B, D och E nämnde att de arbetar med programmering i sin undervisning, dock arbetar de 
olika mycket med det. Lärare B uttryckte att hans klass inte har arbetat så mycket med 
programmering hittills, medan Lärare D nämnde att de har arbetat mycket med det och Lärare E 
sade att hennes klass har arbetat ganska mycket med programmering.   
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“[...] ja vi har ju jobbat ganska mycket med programmering som sagt. Och det tycker 
eleverna är jättekul.” (Lärare E) 

 
Även Lärare F diskuterade programmering under sin intervju. Hon har dock valt att medvetet 
skjuta upp arbetet med programmering tills att det kommer in i läroplanen.  
 

“Just nu, för och vara riktigt ärlig, så hade jag tänkt att jobba med programmering hela det 
här året. Äh och utgå ifrån … vad heter den … Programmera-mera. Men jag har medvetet 
skjutit upp det, så att jag börjar med det efter att det måste in, alltså när det måste in i 
läroplanen. Och det är lite synd.” (Lärare F)  

Sammanfattning av resultat 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av resultatet.  

Lärarnas beskrivning av digital kompetens  

Alla lärare som deltog i denna studie beskrev begreppet digital kompetens på olika sätt. I deras 
olika beskrivningar finns både likheter och skillnader gällande vad begreppet innebär. Det finns tre 
beskrivningar av fenomenet digital kompetens som en majoritet av lärarna gav. Dessa handlar om 
användning av teknik, programmering samt ett kritiskt förhållningssätt. Fem av lärarna sade att 
digital kompetens handlar om kunna använda teknik. Vidare talade fem lärare om programmering 
i relation till digital kompetens, vilket kan tolkas som att de anser att även det är en del av en digital 
kompetens. Fyra av lärarna sade att ett kritiskt förhållningssätt är en del av en digital kompetens. 
Två lärare sade även att kunskap om upphovsrätt är en digital kompetens.  
 
Det fanns även beskrivningar av vad digital kompetens är som endast enskilda lärare gav, det vill 
säga beskrivningar som skilde sig från de andra lärarnas uppfattningar. En lärare sade att förmågan 
att kunna lösa problem och komma på nya användningsområden som kan vidareutveckla saker är 
en del av en digital kompetens. En annan lärare menade att en del av en digital kompetens är att 
hänga med i den digitala utvecklingen. 

Lärarnas beskrivning av sin egen digitala kompetens  

Majoriteten av de lärare som deltog i denna studie uttryckte att de har en relativt god digital 
kompetens. Däremot har lärarna olika uppfattningar om vad de anser sig vara bra på. Exempelvis 
sade en lärare att han har en god digital kompetens då han kan lösa olika tekniska problem och en 
annan lärare sade sig ha god digital kompetens eftersom att hon använder Internet i sin 
undervisning. Vad lärarna anser sig ha begränsade kunskaper i skiljer sig också. En lärare nämnde 
att han inte känner sig särskilt kompetent när problem med molntjänster uppstår, medan en annan 
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lärare uttryckte att hon tycker att det är svårt att använda Mac-datorer. Något som flera lärare 
nämnde var dock att den digitala utvecklingen går snabbt fram, vilket gör det svårt för dem att 
hänga med.  
 
Två lärare jämförde sin egen digitala kompetens med sina elevers. Båda lärarna upplevde att deras 
elever, antingen alla eller ett färre antal, kan mer än dem angående vissa delar inom digital 
kompetens. De upplevde bland annat att eleverna kan mer om den tekniska biten, hur saker är 
uppbyggda och hur man förändrar saker på surfplattan. Däremot upplevde dessa lärare att de kan 
mer än sina elever angående andra saker, exempelvis programmering och hur man använder 
ordbehandlingsprogram. 

Lärarnas inställning till digital kompetens i skolan 

Majoriteten av de lärare som deltog i denna studie har en positiv inställning till att undervisa i digital 
kompetens. Fyra av lärarna sade uttryckligen att de känner sig positiva inför att undervisa i digital 
kompetens. Några lärare uttryckte dock kritik mot vissa aspekter av arbetet med digital kompetens. 
Tre lärare menade att det digitala inte ska ta över för mycket och ersätta annan mer traditionell 
undervisning, som att skriva för hand. Två av lärarna var även kritiska till att programmeringen 
skulle ta för stor plats i undervisningen.  
 
Majoriteten av lärarna uttryckte att undervisningen i digital kompetens är viktig. Anledningar som 
de uppgav var att skolan måste hänga med i samhällsutvecklingen, att det är en förutsättning för 
att eleverna ska klara sig och att det ingår i skolans kompensatoriska uppdrag. De såg även flera 
möjligheter med att arbeta med digital kompetens i skolan. Möjligheterna enligt lärarna varierade 
mycket och innefattade att fånga eleverna, tillgång till bra material, anpassning för elever med 
svårigheter, förenklat lärararbete, användning som ett hjälpmedel, ökad variation, motivation, en 
större förståelse för teknik, att det är bra ur ett genusperspektiv samt förbättrad självkänsla för 
eleverna.  
 
Lärarna såg även svårigheter med att arbeta med digital kompetens. Samtliga lärare sade att 
teknikstrul är ett problem. Teknikstrulet innebär för det mesta att nätverket eller tekniken inte 
fungerar. Hälften av lärarna sade även att bristen på teknik är en svårighet. Andra svårigheter som 
lärarna tog upp var att eleverna blir distraherade, att kontrollera vad eleverna håller på med och 
elevernas spridda kunskaper.  

Lärarnas arbete med digital kompetens 

Alla lärare som deltog i denna studie har uttryckt att de har arbetat med digital kompetens. Två 
lärare sade att den digitala kompetensen kommer in i och blir en del av de andra skolämnena och 
är i sig inte ett enskilt ämne. De flesta lärarna fokuserade kring användandet av digitala verktyg i 
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sin undervisning, där fyra lärare uttryckte att de exempelvis arbetar med digitala 
presentationsprogram. Samtliga lärare har även nämnt att de arbetar med olika förhållningssätt på 
nätet för att öka elevernas digitala kompetens. I förhållningssättet ingår bland annat hur man söker 
på nätet, rättigheter kring vilka bilder eleverna får använda, nätetik samt källkritik.  
 
Tre lärare sade att de har arbetat med programmering i sin undervisning. Däremot framgår det i 
resultatet att de har arbetat olika mycket med det. En lärare nämnde även att hon har tänkt att 
arbeta med programmering, men att hon medvetet har skjutit fram det tills det kommer in i 
läroplanen. 
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Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras först studiens resultat i koppling till tidigare forskning och centrala 
begrepp och därefter diskuteras studiens tillförlitlighet. 

Resultatdiskussion  

Alla lärare i studien beskrev digital kompetens på olika sätt, vilket tyder på att uppfattningen av 
fenomenet är personlig, även om det finns gemensamma uppfattningar lärarna emellan. Dessa 
uppfattningar kan jämföras med Skolverkets definition av digital kompetens. Skolverket (2017a, ss. 
10-11) har definierat digital kompetens som bestående av fyra olika aspekter. Lärarnas uppfattning 
av digital kompetens stämmer överens med Skolverkets definition till viss del. Flera nämner till 
exempel de två aspekter som handlar om förmågan att kunna använda digitala verktyg och att ha 
ett kritiskt förhållningssätt. En lärare tar även upp aspekten att kunna lösa problem med hjälp av 
digitala verktyg. Resultatet tyder dock på att lärarna inte uppfattar digital kompetens på ett sätt som 
helt stämmer överens med Skolverkets definition. Detta kan tänkas påverka lärarnas undervisning, 
då lärarnas uppfattning av digital kompetens skulle kunna påverka hur de utformar denna. En 
didaktisk konsekvens av detta blir i sådant fall att elever i skolan får ta del av olika undervisning i 
digital kompetens. Perselli (2014, s. 182) kommer i sin avhandling fram till att lärares erfarenheter 
av digitala resurser är av stor vikt för hur de används i undervisningen och att lärares erfarenheter 
skiljer sig mycket. Utifrån denna studie kan vi dock inte säga något om hur undervisningen påverkas 
av lärarnas erfarenheter, även om vi kan diskutera hur den skulle kunna påverkas.  
 
Resultatet visar att majoriteten av lärarna som deltog i studien är positiva till att undervisa i digital 
kompetens i skolan och att majoriteten sade att de har en god digital kompetens. Dessa resultat 
kan jämföras med Skolverkets (2013, 2016a) rapporter om IT-användning och IT-kompetens i 
skolan. I Skolverkets rapporter undersöks lärares inställning till IT och inte digital kompetens, men 
en jämförelse kan vara relevant då begreppen berör samma områden. Skolverkets (2016a, s. 89) 
rapport från 2016 visar att nio av tio grundskollärare ser IT i skolan som ett betydelsefullt 
pedagogiskt verktyg eller hjälpmedel i stor eller viss utsträckning. En majoritet anser även att IT 
utvecklar elevernas IT-kompetens och ökar elevernas motivation för skolarbetet. Vi ser likheter 
mellan Skolverkets resultat och resultatet i vår studie, då majoriteten av de lärare som deltog i vår 
studie är positiva till att arbeta med digital kompetens i skolan. Skolverkets (2016a, ss. 66-70) 
rapport visar även att åtta av tio lärare anser att de är ”mycket” eller ”ganska” bra på IT och att få 
upplever sin IT-kompetens som ett problem. Dock finns det ett kompetensutvecklingsbehov inom 
vissa områden. Även detta stämmer överens med våra resultat, då en majoritet av lärarna uttryckte 
att de har en god digital kompetens, även om de också uttryckte att de har begränsningar. Några 
lärare i vår studie var dock även kritiska mot vissa delar av arbetet med digital kompetens, närmare 
bestämt att momentet skriva för hand skulle försvinna samt att programmeringen skulle ta för stor 
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plats. Skolverkets (2016a, s. 88) rapport visar på att lärares allmänna inställning till IT har blivit mer 
återhållsam jämfört med rapporter från tidigare år. Lärare är också mindre intresserade av att öka 
användningen av dator eller surfplattor jämfört med för fyra år sedan (ibid., s. 91). I Skolverkets 
rapport finns det dock inget resultat som visar på något som överensstämmer med den kritik som 
lärarna i vår studie uttryckte. 
 
Lärarna var spridda i sina åsikter när det kommer till möjligheterna med att arbeta med digital 
kompetens. Detta kan ses i relation till deras uppfattningar om vad digital kompetens innebär. Hur 
de uppfattar digital kompetens kan hänga ihop med hur de ser på möjligheterna med att arbeta 
med det. Lärarna fokuserade på olika möjligheter, bland annat att arbetet med digital kompetens 
fångar eleverna, att det kan användas som en anpassning för elever med svårigheter och att det är 
en källa för bra undervisningsmaterial. I likhet med deras uppfattningar om begreppet digital 
kompetens tycks uppfattningen om möjligheterna att arbeta med det också vara personlig. En 
didaktisk konsekvens kan även i detta fall vara att det påverkar hur lärarna arbetar med digital 
kompetens i skolan.   
 
Lärarna som deltog i undersökningen uttryckte även att det fanns svårigheter med att arbeta med 
digital kompetens i skolan. Svårigheter som de berörde var bland annat teknikstrul, bristen på 
teknik, att eleverna blir distraherade, att kontrollera vad eleverna håller på med samt deras spridda 
kunskaper. Tallvid (2015, ss. 93-94) har undersökt lärares tveksamhet till att använda laptops 
pedagogiskt i undervisningen. De förklaringar till tveksamheten som han identifierade var brist på 
teknisk kompetens, att det inte var värt ansträngningen, otillräckligt material, minskad kontroll och 
brist på tid. Vi ser likheter i Tallvids (2015) resultat och resultaten av vår studie. Alla lärare som 
deltog i vår studie uppgav att de arbetar med digital kompetens, men de gav liknande anledningar 
till varför de kunde uppleva arbetet som svårt. Många av svårigheterna med att arbeta med digital 
kompetens som lärarna uttryckte kan ses som saker som ligger utanför deras makt att påverka, 
vilket kan vara anledningen till att de upplevs som svårigheter. Teknikstrul och brist på teknik är 
två saker som flera lärare upplevde som svårt och som kan ses som exempel på detta. Skolverkets 
(2013, s. 79) rapport från 2013 visar också att lärarna ansåg att utrustningen inte fungerar tillräckligt 
bra och att tillgången är för liten för att den ska kunna utnyttjas helt. Att lärarna uttrycker att det 
finns en brist på teknik som påverkar deras undervisning kan ses som ett problem ur ett 
likvärdighetsperspektiv. Bristen på teknik på vissa skolor kan tänkas påverka likvärdigheten, då det 
kan påverka elevernas undervisning i digital kompetens. Om det inte finns tillräckligt med digitala 
verktyg kan det bli svårare för lärare att använda dessa i sin undervisning. Skillnader i 
resurstilldelningen skulle därför kunna påverka likvärdigheten i skolan.  
 
Tallvid (2015, s. 105) diskuterar även hur digitaliseringen av klassrummet medför en utmaning för 
lärarna då de måste hålla sig uppdaterade på ständiga förändringar i utbud av mjukvaror, 
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onlineresurser och applikationer. I vår studie uttryckte flera lärare att det var svårt att hänga med i 
den digitala utvecklingen för att den går snabbt fram, vilket kan tolkas som att digitaliseringen 
utmanar deras kompetens. De svårigheter som lärarna uppgav kan också kopplas till de utmaningar 
som Tallvid (2015, s. 105) skriver om som handlar om att integrera de pedagogiska, tekniska och 
ämnesinnehållsliga kompetenserna i läraruppdraget. Han menar att elevernas tillgång till 
internetuppkopplade laptops förändrar förutsättningarna för undervisningen, vilket utmanar 
lärarens lektionsplanering. Några lärare i vår studie har talat om svårigheter som handlar om att 
elever blir distraherade och att det är svårt att kontrollera vad eleverna håller på med. Detta kan, 
tillsammans med svårigheter som rör tekniken, ses som exempel på hur arbetet med digital 
kompetens förändrar förutsättningarna för undervisningen.  
 
Som resultatet visar fokuserade majoriteten av lärarna på användandet av digitala verktyg i sin 
undervisning av digital kompetens. Av denna anledning jämför vi vårt resultat med resultat från 
tidigare examensarbeten om användningen av digitala verktyg. Hägglund (2016, s. 29) och Hägg 
och Karlssons (2018, s. 17) kommer i sina studier fram till att lärare använder digitala verktyg till 
bland annat presentationer. Detta kan även vi se i vår studie då majoriteten av lärarna nämnde att 
de använder antingen PowerPoint eller Keynote i sin undervisning. Vi kan även se likheter mellan 
vårt resultat och det resultat som Hägglund (2016, s. 30), Hägg och Karlssons (2018, s. 16) och 
Stjernfelt och Lantz (2016, s. 26) kommer fram till gällande lärarnas användning av digitala verktyg 
för informationssökning. I Hägglunds (2016, s. 30) studie var det två lärare som sade att de 
kontinuerligt använder sig av bland annat informationssökning i sina ämnen. Resultatet från Hägg 
och Karlssons (2018, s. 16) och Stjernfelt och Lantz (2016, s. 26) studier visar också att lärare 
använder digitala verktyg för att söka information. I vår studie var det två lärare som uttryckte att 
de visar eleverna hur de ska söka på nätet, vilket indikerar att de använder digitala verktyg för 
informationssökning. Något som skiljer resultatet i vår studie från tidigare forskning är dock 
lärarnas arbete gällande olika förhållningssätt på nätet. Det resultat vi kom fram till var att lärarna 
uttrycker att de undervisar eleverna bland annat i upphovsrätten, källkritik och nätetik. Resultatet 
av vår studie visar även att hälften av lärarna arbetar med programmering i sin undervisning. Detta 
var inget som den tidigare forskningen visade. Detta kan dock bero på att vi undersökte lärares 
digitala kompetens och deras arbete med det, medan ovan nämnda examensarbeten fokuserade på 
användandet av digitala verktyg i undervisningen. 

Studiens tillförlitlighet  

Syftet med vår studie var att undersöka lärares uppfattning av digital kompetens och hur de uppger 
att de arbetar med det. Vi anser att valet av kvalitativa forskningsintervjuer som metod var lämpligt 
för att besvara detta. Genom att intervjua lärarna kunde vi ta del av deras uppfattningar av 
fenomenet digital kompetens och hur de uppgav att de arbetade med det. Studiens tillförlitlighet 
kunde ha blivit bättre om vi hade lagt till ett steg i analysen där vi kontaktade lärarna efter intervjun 
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och kontrollerade våra tolkningar av deras svar med dem. Under analysen har vi hela tiden 
kontrollerat våra tolkningar med varandra och i ett fall har vi mejlat en lärare för att kontrollera en 
av våra tolkningar av dennes svar. För att nå en större tillförlitlighet i våra resultat kan detta dock 
ha varit ett relevant steg. Vi upplevde dock att det inte fanns tid för att träffa lärarna ytterligare en 
gång på grund av den korta tid som uppsatsskrivningen pågick.  
 
Vi är också medvetna om att lärarna kan arbeta med digital kompetens på flera eller andra sätt som 
de inte tog upp i intervjuerna eller att de gav en felaktig bild av hur de arbetar med digital 
kompetens. Genom observationer skulle vi ha kunnat få en bättre uppfattning om lärares arbete 
med digital kompetens i klassrummet. Vi upplevde dock även i detta fall att tiden var för kort för 
att genomföra dessa.  
 
När vi sökte efter tidigare forskning visade det sig att det inte fanns så mycket forskning om digital 
kompetens. Detta beror troligtvis på att det är ett relativt nytt ämne. Av denna anledning var det 
svårt att diskutera resultatet av vår studie i relation till tidigare forskning som behandlade samma 
ämne. Vi har därför diskuterat våra resultat i relation till den forskning som finns och som vi ansåg 
var relevant för att den berör liknande ämnen. 
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Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras studies bidrag och begränsningar samt framtida forskning. 

Studiens bidrag och begränsningar 

Vi anser att vår studie har bidragit med kunskap om hur lärare uppfattar digital kompetens och 
deras arbete med det. Studiens resultat visar att lärarna som deltagit i denna studie har olika 
uppfattningar om vad digital kompetens innebär och att det finns både likheter och skillnader i 
lärarnas uppfattning av fenomenet. Resultaten visar även att majoriteten av lärarna anser att de har 
en relativt god digital kompetens och att majoriteten har en positiv inställning till att arbeta med 
digital kompetens. Majoriteten uttryckte även att arbetet med digital kompetens i skolan är viktigt. 
Samtliga lärare ser dock både möjligheter och svårigheter med att arbeta med digital kompetens. 
Alla lärare uttryckte att teknikstrul är en svårighet. Lärarna talade även om tillgången till teknik och 
många upplever att det är en brist på detta. Slutligen ger studiens resultat kunskap om hur lärarna 
i studien arbetar med digital kompetens, där användandet av digitala verktyg ställs i centrum. 
Lärarna använder digitala verktyg i sin undervisning både till digitala presentationer och till 
informationssökning. Lärarna i studien uttrycker även att de arbetar med digital kompetens i 
relation till olika förhållningssätt på nätet och programmering.   
 
Utifrån dessa resultat går det att dra slutsatsen att det kan se olika ut i klassrummen när det kommer 
till arbetet med digital kompetens. Denna slutsats kan dras då lärarnas uppfattning om digital 
kompetens verkar vara personlig. Dels uppfattar de digital kompetens på olika sätt och dels ser de 
olika möjligheter och svårigheter med att arbeta med det. Vissa lärare är också kritiska mot delar 
av arbetet med digital kompetens. Den didaktiska konsekvensen av detta kan vara att deras 
uppfattningar påverkar deras undervisning, vilket leder till att lärare undervisar om digital 
kompetens på olika sätt i sina klassrum. Lärarna upplever också att brist på teknik är en svårighet, 
vilket också kan påverka hur det ser ut i klassrummen. Brist på teknik kan leda till att det blir svårt 
för lärarna att undervisa i digital kompetens. Ur ett likvärdighetsperspektiv kan en skillnad i tillgång 
till teknik på skolor leda till att undervisningen kan skilja sig mycket och att eleverna inte får samma 
möjlighet att utveckla en digital kompetens.  
 
Studien har en begränsad omfattning och det går därför inte att dra några generella slutsatser om 
lärares uppfattning av digital kompetens eller deras arbete med det. Studien kan endast bidra med 
kunskap om hur några lärare uppfattar digital kompetens och hur de arbetar med det. 
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Framtida forskning  

Under arbetets gång har vi märkt att det inte finns så mycket forskning kring digital kompetens i 
skolan eller hur lärare arbetar med det. I framtiden skulle det därför vara intressant att undersöka 
hur lärare arbetar med digital kompetens genom att göra observationer. Detta blir speciellt 
intressant från och med hösten 2018 då den reviderade läroplanen har trätt i kraft. Genom en sådan 
undersökning går det eventuellt att få en större förståelse för hur lärare arbetar med digital 
kompetens i skolan och hur de uppfattar det.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Inled med orientering, definiera situationen för intervjupersonen  
- syftet med intervjun 
- användning av bandspelare 
- om intervjupersonen har några frågor innan intervjun börjar 

 
Inledningsfrågor:  
 

1. Vad heter du? 
2. Hur gammal är du? 
3. Hur länge har du arbetat som lärare? 
4. I vilka ämnen undervisar du? I vilken årskurs? 

 
Hur lärare i årskurs 4-6 beskriver digital kompetens  
 

1. Hur skulle du beskriva digital kompetens? 
 
Hur lärare i årskurs 4-6 beskriver sin egen digitala kompetens 
 

2. Hur tänker du kring din egen digitala kompetens? 
3. Hur anser du att din egen digitala kompetens påverkar din undervisning?  

 
Vilken inställning lärare i årskurs 4-6 uppger att de har gentemot digital kompetens 
 

4. Hur känner du inför att undervisa i digital kompetens? 
5. Hur tänker du kring betydelsen av digital kompetens i skolan? 
6. Beskriv några möjligheter med att arbeta med digital kompetens 
7. Beskriv några svårigheter med att arbeta med digital kompetens 

 
Hur lärare i årskurs 4-6 uppger att de arbetar med digital kompetens 
 

8. Kan du beskriva en konkret undervisningssituation där du har arbetat med att öka elevernas 
digitala kompetens? Är det här en typisk undervisningssituation? 

9. Är det något du inte gör i undervisningen för att öka elevernas digitala kompetens? 
10. Hur gör du när du planerar moment som ska öka elevernas digitala kompetens?  
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- Finns det något mer du vill säga innan vi avslutar intervjun? 
 
Följdfrågor: 
 

- Kan du utveckla det? 
- Kan du utveckla hur du tänker? 
- Kan du säga något mer om det? 
- Kan du ge ett exempel? 
- Kan du ge ett annat exempel? 
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Bilaga 2. Informationsblad 

Information om en studie gällande digital kompetens 
 
Hej! Vi heter Mika Sund och Julia Andersson och vi går sjätte terminen på lärarprogrammet. Vi har 
påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på 
Uppsala universitet som handlar om hur lärare tänker kring digital kompetens och hur de arbetar 
med det i skolan.   
  
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att genomföra en intervju på ca 30 minuter med dig. 
Vi kommer att samla in data genom att spela in intervjun med en ljudinspelare. Materialet kommer 
att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 
personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer 
alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning 
och presentationer av studiens resultat. 
  
Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver du under 
blanketten och lämnar den till oss innan intervjutillfället. Om du har ytterligare frågor angående 
studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 
  
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
  
Studiens handledare: Maria Westman. Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning. 
xxxxxxxxxx@edu.uu.se 
  
Uppsala 17 april 2018 
  
Mika Sund, xxxxxxxxxx@student.uu.se 
  
Julia Andersson, xxxxxxxxx@student.uu.se 
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Bilaga 3. Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande i en studie 
 
Studien, som kommer att handla om digital kompetens, kommer att utföras inom ramen för ett 
självständigt arbete. Studien utförs av Mika Sund och Julia Andersson som går sjätte terminen på 
lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 
universitet. 
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samt att materialet kommer att spelas in och analyseras. 
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forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
   
  
Mitt namn: ………………………………………………………………………… 
  
Adress: …………………………………………………………………………….. 
  
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
  
  
....................................................................... 
Ort och datum                                                              
  
  
.......................................................................              
Underskrift                       
 
 

 


