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Sammanfattning 
Det	 blir	 allt	 viktigare	 att	 blivande	 lärare	 ges	 möjlighet	 att	 tillägna	 sig	 kunskap	 inom	 IKT	
(Informations-	 och	 kommunikationsteknik)	 och	 digitala	 medier.	 Inte	 minst	 lyfts	 detta	 fram	 av	
internationella	organisationer	som	OECD	och	EU	(se	avsnitt	2.1)	samt	av	Skolverket	i	Sverige	som	i	
sin	 vision	 inför	 2022	 (Skolverket,	 2016)	 poängterar	 elevers	 framtida	 utbildning	 i	 digital	 teknik.	
Denna	 studie	har	 försökt	ge	en	 fördjupad	bild	av	den	kunskap	blivande	 lärare	ges	möjlighet	att	
tillägna	sig	inom	IKT	på	mellanstadielärarutbildningen	vid	Uppsala	universitet.		
	
Tidigare	 forskning	har	visat	att	det	 finns	stora	brister	 i	hur	man	ser	på	användningen	av	 IKT,	att	
det	ofta	endast	handlar	om	hur	man	använder	 tekniken	och	att	ett	didaktisk	perspektiv	på	 IKT-
användning	 sällan	 lyfts	 fram.	 Genom	 att	 kvantitaiv	 granska	 samtliga	 kursplaner	 och	 därtill	
kvalitativt	 intervjua	de	berörda	 studenterna	 försöker	 studien	utreda	hur	 IKT-utbildningen	 ser	ut	
på	Uppsala	universitets	mellanstadielärarutbildning.	
	
I	studien	ställs	två	huvudfrågor:	

• Hur	ges	studenterna	möjlighet	att	tillägna	sig	didaktiska	kunskaper	inom	IKT?	
• Hur	 får	 studenterna	 möta	 olika	 IKT-verktyg	 anpassade	 för	 de	 stadier	 som	 studenterna	

senare	skall	undervisa	i?			
	
All	 data	 har	 analyserats	 och	 diskuterats	 utefter	 Krusmviks	 (2008,	 2011)	 modell	 för	 pedagogisk	
digital	 kompetens.	 En	modell	 som	 ger	 en	 bred	 bild	 av	 paraplybegreppet	 IKT	 och	 tar	 upp	 såväl	
användningen	av	tekniken	som	den	didaktiska	kunskapen	gällande	IKT.	
	
Resultaten	visar	 att	den	 IKT-undervisning	 som	ges	ofta	 är	bristfällig,	 att	 IKT-utbildningen,	precis	
som	tidigare	forskare	visat,	ofta	berör	endast	handhavandet	av	teknik	och	inte	didaktisk	kunskap	
samt	 att	 det	 finn	 en	 diskrepans	 mellan	 kursmålen	 och	 den	 faktiska,	 upplevda	 utbildningen.	 I	
studiens	slutsats	ges	därför	förslag	på	vidare	forskningsområden	och	möjliga	ändringar	som	skulle	
kunna	 resultera	 i	en	bättre	 IKT-utbildning	 för	Uppsalas	mellanstadielärare	och	 i	 längden	en	mer	
adekvat	utbildning	för	Sveriges	mellanstadieelever.			
 
Nyckelord:	IKT,	pedagogisk	digital	kompetens,	lärarutbildning,	digitala	medier,	IKT-didaktik.		
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1. Inledning 
Sedan	Norge	år	2006,	 som	 första	 land	 i	 världen,	 slog	 fast	att	en	av	huvudkompetenserna	 i	 skolans	
läroplan	 skulle	 vara	 digital	 kompetens	 (Krumsvik,	 2011)	 har	 en	 rad	 riktlinjer	 utfärdats	 av	
organisationer	som	EU	och	OECD	 för	att	 få	medlemsstaterna	att	anpassa	sina	undervisningssystem	
till	det	tekniksamhälle	vi	lever	i	idag.	
	
Smartboards	och	projektorer	ersätter	svarta	och	vita	tavlor.	Facebook	och	sociala	medier	skapar	nya	
sammanhang	där	elever	och	lärare	kan	träffas	och	interagera.	Digitala	lärportaler	möjliggör	att	elever	
kan	 komma	 åt	 sina	 skolarbeten	 varifrån	 de	 än	 befinner	 sig.	 Oräkneliga	 IKT-verktyg	 har	 blivit	
tillgängliga	lärresurser	för	elever	runt	om	i	världen	vilka	alla	bidragit	till	att	ge	modern	teknik	större	
utrymme	i	skolan.		
	
Sverige	har	 inte	varit	sent	ute	med	att	 följa	efter	 i	utvecklingen	och	 idag	tydliggör	styrdokumenten	
(Lgr	11)	hur	det	 ligger	på	 skolan	att	 ansvara	 för	 att	 varje	elev	efter	 genomgången	grundskola	 skall	
kunna	”använda	modern	teknik	som	ett	verktyg	för	kunskapssökande,	kommunikation,	skapande	och	
lärande”.	Skolverket	 (2016)	har	därtill	visionen	att	alla	elever	 i	 framtiden	ska	ha	rätt	 till	en	adekvat	
utbildning	 inom	 digital	 teknik.	 En	 fin	 grundtanke	 onekligen,	 men	 är	 den	 möjlig	 att	 omsätta	 i	
verklighet?		
	
När	skolvärlden	förändras	och	tekniken	gör	intrång	på	skolvärldens	arena	ställs	betydligt	högre	krav	
på	 de	 verksamma	 lärarna	 att	 tillgodose	 eleverna	med	 den	 adekvata	 utbildning	 inom	 digital	 teknik	
som	 Skolverket	 ser	 framför	 sig.	 Frågan	 är	 bara	 om	 lärarna	 själva	 ges	möjlighet	 att	 tillägna	 sig	 den	
pedagogiska	digitala	kompetens	 som	behövs	 för	att	 i	 sin	 tur	 förmedla	vidare	digitala	kunskaper	 till	
eleverna?	
	
Denna	 studie	 tar	 avstamp	 i	 just	 denna	 fråga.	 Får	 framtidens	 lärare	möjlighet	 att	 själva	 tillägna	 sig	
pedagogisk	 digital	 kompetens?	 Genom	 att	 undersöka	 huruvida	 blivande	 mellanstadielärare	 vid	
Uppsala	universitet	 ges	möjlighet	 att	 tillägna	 sig	 olika	 IKT-verktyg	och	 IKT-relaterade	arbetssätt	 vill	
studien	 försöka	 bidra	 till	 att	 ge	 en	 tydligare	 bild	 av	 den	 undervisning	 som	 framtidens	
mellanstadielärare	faktiskt	får	inom	IKT	och	pedagogisk	digital	kompetens.		
	
Om	IKT	i	sig	är	gynnande	för	lärandet	faller	på	annan	forskning	att	besvara.	Detta	tar	dock	inte	bort	
faktum:	 utan	 en	 adekvat	 utbildning	 i	 pedagogisk	 digital	 kompetens	 kommer	 inte	 blivande	
mellanstadielärare	 att,	 vid	 avslutad	 utbildning,	 vara	 fullt	 förberedda	 att	 möta	 de	 krav	 som	 en	
förändrad	skolvärld	och	tydliga	nationella	riktlinjer	ställer	på	dem.	Då	frågan	dessutom	är	högaktuell,	
i	 och	 med	 Skolverkets	 ”Vision	 2022”	 som	 gavs	 ut	 i	 år,	 blir	 det	 än	 viktigare	 att	 studera	 om	
mellanstadielärarutbildningen	tillhandahåller	dessa	kunskaper	till	sina	studenter.		

1.1	Syfte	

Studien	 syftar	 till	 att	 undersöka	 den	 undervisning	 som	 ges	 inom	 IKT	 och	 digitala	 medier	 på	
grundlärarprogrammet	med	inriktning	år	4-6	vid	Uppsala	universitet.	
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1.2	Frågeställning	

• Hur	ges	lärarstudenterna	möjlighet	att	tillägna	sig	didaktiska	kunskaper	inom	IKT?	
• Hur	 får	 lärarstudenterna	 möta	 olika	 IKT-verktyg	 anpassade	 för	 de	 elevårskurser	 som	

lärarstudenterna	senare	skall	undervisa?			

1.3	Begreppsdefinitioner		

IKT	(Informations-	och	kommunikationsteknik)	har	en	stark	plats	inom	den	offentliga	arenan	när	man	
talar	 om	 pedagogiska	 digitala	 kompetenser.	 Det	 är	 detta	 uttryck	 som	 figurerar	 i	 kursplanerna	 och	
som	 används	 bland	 studenterna	 vid	 Uppsala	 universitet.	 Därtill	 har	 IKT	 under	 senare	 år	 blivit	 det	
begrepp	som	används	av	lärare	och	skolledare	när	man	diskuterar	teknisk	utrustning	som	Ipads	och	
olika	IKT-verktyg	inom	skolan	och	via	sociala	medier.	Begreppet	IKT	har	vuxit	fram	i	engelskan	-	där	
ICT	 (Information	and	Communication	Technology)	-	 i	 takt	med	den	ökande	användningen	av	digital	
teknologi	som	kommunikationsmedel	under	90-talet	(ne.se).		
	
Pedagogisk	 digital	 kompetens	 är	 ett	 bredare	 begrepp	 som	 under	 senare	 år	 fått	 större	 plats	 inom	
forskningen.	Många	av	de	tidigare	forskningsstudier	som	gjorts	på	området,	och	som	ligger	till	grund	
för	 denna	 studie	 (se	 avsnitt	 3)	 använder	 begreppet	 pedagogisk	 digital	 kompetens.	 Enligt	 Häll	 och	
From	(2014)	beskrivs	begreppet	enligt	följande:	
	

Med	 pedagogisk	 digital	 kompetens	 menar	 vi	 lärares	 förmåga	 att	 regelmässigt	 tillämpa	 det	
förhållningssätt,	de	kunskaper	och	de	färdigheter	som	krävs	för	att	planera	och	genomföra	samt	
kontinuerligt	 utvärdera	 och	 revidera	 IKT-stödda	 utbildningsinsatser,	 med	 grund	 i	 teori,	 aktuell	
forskning	och	beprövad	erfarenhet	och	i	syfte	att	på	bästa	sätt	stödja	deltagarnas	lärande	(Häll	&	
From,	2014).	
	

För	 att	 inte	 behöva	 översätta	 andra	 forskares	 val	 av	 begrepp	 används	 IKT	 och	 pedagogisk	 digital	
kompetens	 som	 kompletterande	 begrepp.	 Viktigt	 för	 läsare	 av	 denna	 studie	 är	 att	 se	 IKT	 och	
pedagogisk	 digital	 kompetens	 som	 synonymer.	 Pedagogisk	 digital	 kompetens	 får	 via	 sin	 bredd	 en	
tydligare	definition	men	 i	 inofficiella	 sammanhang,	 vid	Uppsala	universitet	och	bland	många	 lärare	
och	lärarstudenter	används	IKT	för	att	beskriva	samma	didaktiska	kunskaper.	Så	även	i	denna	studie.		
	
Begreppen	 kommer	 även	 att	 användas	 i	 de	 diskussioner	 som	 rör	 didaktiska	 kunskaper	 om	
användningen	 av	 digitala	 verktyg	 och	 kompetenser.	 Valet	 av	 att	 använda	 två	 kompletterande	
begrepp	grundar	sig	i	att	det	finns	olika	användarkulturer	som	använder	begrepp	på	olika	sätt.								
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2. Bakgrund 
 

Den	digitala	kompetens	en	förskollärare	eller	lärare	behöver,	måste	ingå	i	utbildningen,	så	
att	en	nyutexaminerad	förskollärare	eller	lärare	har	de	verktyg	och	förhållningssätt	som	är	
nödvändiga	 för	 att	 kunna	 arbeta	 i	 ett	 digitaliserat	 skolväsende.	 Skolverkets	 samråd	 har	
uttryckt	att	det	finns	stora	behov	av	att	förtydliga	och	utveckla	området	digital	kompetens	
i	 lärarutbildningarnas	 undervisning	 och	 examensmål.	 Regeringen	 bör	 överväga	 hur	
examensmålen	kan	skärpas.	Universitetens	 lärarutbildningar	har	också̊	att	 förhålla	sig	 till	
den	 kompetens	 som	 strategin	 förutsätter	 att	 lärare	 har.	 Att	 alla	 lärarstudenter,	 oavsett	
utbildningsort,	har	rätt	att	få	en	adekvat	digital	kompetens	i	sin	utbildning	är	en	nationell	
likvärdighetsfråga	(Skolverket,	2016,	s.23).	

 
Idag	 är	 IKT	 ett	 av	de	områden	 som	är	mest	 på	 frammarsch	 i	 skolvärlden.	Vikten	 av	 IKT	och	digital	
kompetens	 har	 lyfts	 av	 flera	 internationella	 instanser	 som	har	 lagt	 ut	 riktlinjer	 för	 hur	 skolan	 skall	
utbilda	 elever	 inom	 IKT	 och	 användningen	 av	 digitala	 medier.	 Det	 blir	 utefter	 dessa	 åtgärder	 än	
viktigare	att	studera	hur	lärarutbildningen	klarar	av	att	utbilda	sina	lärarstudenter	för	att	dessa	i	sin	
tur	skall	kunna	klara	av	de	ökande	kraven	på	digital	utbildning	i	yngre	åldrar.		
	
Detta	avsnitt	tar	upp	den	politiska	styrningen	beträffande	IKT	nationellt	och	internationellt.	Ett	eget	
avsnitt	tillägnas	därefter	den,	sedan	2011,	i	Sverige	använda	läroplanen.		

2.1	Politisk	styrning	

Betydelsen	 av	 IKT-kompetens	 har	 betonats	 på	 flera	 politiska	 nivåer.	 Europaparlamentet	 (EP)	 har	
tillsammans	med	Europeiska	unionens	råd	(rådet)	utfärdat	rekommendationer	till	medlemsstaterna	
bestående	av	åtta	nyckelkompetenser	varje	enskild	medborgare	anses	behöva	 (EP,	2006,	bilaga	1).	
Bland	dessa	listas	digital	kompetens	som	nummer	fyra.		EP	hänvisar	till	IKT	som	en	central	grund	för	
lärande	 (EP,	 2006,	 bilaga	 1)	 och	 uttrycker	 vidare	 att	 utbildningsväsendet	 ska	 erbjuda	 samtliga	
ungdomar	att	utveckla	nyckelkompetenserna	(EP,	2006).	Även	i	EU:s	arbetsprogram	Utbildning	2020	
(rådet,	2009)	betonas	som	två	av	fyra	strategiska	mål	vikten	att	besitta	digital	kompetens.	Det	andra	
målet	betonar	en	vidareutveckling	av	utbildningens	kvalité	och	effektivitet	och	att	alla	medborgare	
skall	kunna	tillgodogöra	sig	nyckelkompetenser	medan	det	fjärde	målet	sammanfattar	hur	 individer	
ska	få	hjälp	att	tillägna	sig	IKT-färdigheter.	
	
Betydelsen	 av	 kompetensen	 att	 använda	 redskap	 interaktivt	 betonas	 även	 av	 Organisationen	 för	
ekonomiskt	samarbete	och	utveckling	(OECD).	Likt	EU	har	OECD	definierat	egna	nyckelkompetenser	
(OECD,	2016).	 I	dessa	betonar	OECD	kompetensen	av	att	använda	redskap	 interaktivt.	Detta	för	att	
individer	anses	behöva	hålla	sig	á	jour	med	tekniken	för	att	kunna	utnyttja	den	för	egna	syften	och	
kunna	hålla	en	aktiv	dialog	med	omvärlden.	
	
Vidare	har	OECD	genomfört	en	mängd	delstudier	för	hur	utbildningen	i	medlemsstaterna	organiseras	
och	genomförts	(OECD,	2006,	2010),	(Enochsson	&	Rizza,	2009),	(Enochsson,	2010).	 	Studierna	visar	
att	datortätheten	och	användningen	av	digital	utrustning	och	digitala	verktyg	ökar	 i	OECD-länderna	
(OECD,	2006).	De	visar	även	att	flera	länder	genomför	IKT-satsningar	med	fokus	på	användningen	av	
IKT	 i	 respektive	 lands	skolsystem	och	att	digitaliseringen	får	en	allt	större	roll	 i	utbildningsväsendet	
(OECD,	2010).		
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Nationella	 satsningar	 på	 IKT	 har	 följt	 de	 internationellt	 uppsatta	 riktlinjerna.	 IT	 i	 skolan	 (ITiS)	med	
syftet	 att	 höja	 den	 digitala	 kompetensen	 inom	 skolväsendets	 alla	 stadier	 (KKS,	 2006).	 IT	 i	
lärarutbildningen	 med	 syftet	 att	 stärka	 IT	 på	 Sveriges	 lärarutbildningar	 (Ibid).	 Praktisk	 IT-	 och	
mediekompetens	(PIM)	och	IT	i	människans	tjänst	har	alla	på	olika	sätt	bidragit	till	utvecklingen	av	IT	
inom	 svensk	 skola	 (Skolverket,	 2016).	 Satsningarna	 har	 betonat	 lärarnas	 digitala	 kompetens	 och	
användningen	 av	 IKT-verktyg	 samt	 vikten	 av	 att	 lärare	 ges	möjlighet	 att	 tillskansa	 sig	 pedagogiska	
digitala	kompetenser	(Skolverket,	2013,	2015,	2016).		
	
Användningen	 av	 IKT	 i	 skolsammanhang	 har	 även	 granskats	 av	 Skolverket	 (Skolverket,	 2013)	 som	
rapporterat	en	stor	ökning	av	IKT-utrustning	för	både	lärare	och	elever,	ökning	av	antal	datorer	per	
elev	och	 lärare	 samt	ökande	antal	1-mot-1	 lösningar	 (1	dator	per	enskild	elev).	 Samtidigt	anser	en	
stor	del	skolledare	och	lärare	att	de	fortfarande	är	i	stort	behov	av	kompetensutveckling	och	IKT-stöd	
(Skolverket,	2013).	Rapporterna	visar	att	lärarna	anser	att	de	är	i	behov	av	kompetensutveckling	för	
förebyggande	av	 kränkningar	på	nätet	 och	hur	 IKT	 kan	utgöra	 ett	 pedagogiskt	 verktyg	 (Skolverket,	
2013).	
	
IKT	 lyfts	 också	 i	 en	 redovisning	 av	 regeringsuppdraget	 2016	 (Skolverket,	 2016)	 där	 Skolverket	
presenterar	 en	 vision	 som	 skall	 vara	 uppfylld	 fram	 till	 2022	 och	 som	 syftar	 till	 att	 digitalisera	
skolväsendet.	 Visionen	 har	 som	 huvudmål	 att	 alla	 barn	 och	 elever	 utvecklar	 en	 adekvat	 digital	
kompetens	 samt	att	 skolväsendet	präglas	av	att	digitaliseringens	möjligheter	 tas	 tillvara.	 I	 visionen	
lyfts	att	högre	utbildningsväsendet	måste	ta	sitt	ansvar	i	att	tillhandahålla	lärarstudenter	pedagogiska	
digitala	kompetenser.	

2.2	LGR	11		

De	övergripande	målen	i	den	läroplanen	från	2011	(Lgr	11)	betonar	att	skolan	skall	ansvara	föra	att	
varje	 elev	 vid	 efter	 genomgången	 grundskola	 kan	 använda	 modern	 teknik	 som	 ett	 verktyg	 för	
kunskapssökande,	kommunikation,	skapande	och	lärande”	(Lgr	11,	2011,	s.13).	Skolledaren	har	även	
ett	ansvar	att	säkerställa	så	att	eleverna	får	”stöd	för	att	själva	kunna	söka	och	utveckla	kunskaper,	
t.ex.	bibliotek,	datorer	och	andra	hjälpmedel”	(Lgr	11,	2011,	s.18).	Utöver	detta	nämns	IKT-relaterade	
kursmål	i	det	centrala	innehållet	i	11	ämnen	av	vilka	6	direkt	berör	mellanstadieelever	och	däri	också	
deras	 lärare.	 Styrdokumentens	 utformning	 tydliggör	 att	 lärare	 måste	 besitta	 digitala	 pedagogiska	
kunskaper	för	att,	på	ett	adekvat	sätt,	kunna	ge	elever	den	utbildning	de	är	ålagda	att	tillhandahålla.		
	
Sammantaget	 visar	 denna	 bakgrund	 hur	 ökande	 internationella	 krav,	 ny	 läroplan	 och	 tryck	 från	
nationella	 instanser	 ställer	 högre	 krav	 på	 skolorna	 att	 implementera	 och	 använda	 sig	 av	 IKT	 och	
digitala	medier	i	den	dagliga	undervisningen.	För	att	kunna	göra	detta	behöver	lärarna	få	utbildning	
inom	 pedagogisk	 digital	 kompetens	 och	 IKT,	 något	 som	 skall	 tillgodoses	 av	 bland	 annat	
lärarutbildningen.	Det	blir	under	dessa	förutsättningar	centralt	att	studera	om	lärosäten	som	Uppsala	
lyckas	tillgodose	framtidens	pedagoger	med	den	pedagogiska	digital	kompetens	de	behöver.	Denna	
studie	ämnar	undersöka	just	detta	på	mellanstadielärarutbildningen	vid	Uppsala	universitet.		
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3. Tidigare forskning 
I	följande	avsnitt	ges	en	kort	genomgång	av	vad	som	tidigare	skrivits	om	IKT	och	implementering	vid	
lärarutbildningen.	 Detta	 för	 att	 ge	 läsaren	 en	 grundförståelse	 av	 hur	 IKT	 behandlas	 i	
utbildningssammanhang.		Den	tidigare	forskningen	får	också	en	framträdande	roll	när	studiens	egen	
datainsamling	diskuteras.	

3.1	Teknisk	framför	didaktisk	kompetens	

I	 en	 studie	 från	 2011	 granskar	 de	 finska	 forskarna	 Lakkala,	 Ilomäki	 och	 Kantosalo	 ett	 antal	
forskningsartiklar	 gällande	 lärares	 kompetenser	 och	 användning	 av	 IKT.	 Studien	 visar	 att	 forskning	
framförallt	 fokuserar	 på	 enskilda	 egenskaper	 i	 användningsområden	 eller	 hur	 lärare	 använder	 och	
implementerar	tekniken	 i	skolan	(Lakkala,	 Ilomäki	&	Kantosalo,	2011).	Det	 finska	teamet	skriver	att	
alla	 övergripande	 ramverk	 som	 visar	 lärarnas	 digitala	 kompetens	 inom	 forskningslitteratur	
fortfarande	 verkar	 koncentrera	 sig	 på	 den	 konventionella	 användningen	 av	 digital	 teknik	 i	
undervisningsämnets	domäner.	
	
Att	 den	 forskning	 som	 görs	 gällande	 lärares	 pedagogiska	 digitala	 kompetens	 oftast	 endast	 berör	
användning	av	separata	IKT-verktyg	och	teknik	är	något	som	också	får	stöd	av	norska	forskare.	Enligt	
Krumsvik	 (2011)	 blir	 pedagogisk	 digital	 kompetens	 ofta	 förknippat	 med	 förmågan	 att	 använda	
digitala	 verktyg.	 Krumsvik	 skriver	 vidare	 att	 pedagogisk	 digital	 kompetens	 är	 en	 stor	 utmaning	 för	
lärare	 och	 att	 de	 aldrig,	 under	 sin	 lärarutbildning,	 har	 fått	 lära	 sig	 hur	 man	 kan	 uppnå	 en	 sådan	
didaktisk	 IKT-kompetens	 (Krumsvik,	 2008).	 Den	 norske	 forskaren	 debatterar	 för	 att	 det	 högre	
utbildningsväsendet	måste	förändras	för	att	skapa	möjlighet	för	lärare	att	inhämta	dessa	kunskaper	
(Krumsvik,	2011).	En	debatt	som	får	stöd	 i	Skolverkets	vision	 inför	2022	där	man	anser	att	bredare	
forskning	inom	IKT-användning	och	digital	kompetens	är	av	vikt	(Skolverket,	2016).	
	
Den	 internationella	 forskningen	 får	 backning	 av	 nationella	 forskare.	 I	 en	 doktorsavhandling	 lyfter	
Samuelsson	 (2014)	 argument	 för	 att	 svenska	 lärare	 ofta	 saknar	 digital	 ämnesdidaktisk	 kompetens.	
Samuelsson	menar	att	även	om	många	 lärare	 idag	besitter	övergripande	kunskaper	om	IKT-verktyg	
och	användningen	av	 teknik	så	saknar	de	kunskaper	om	hur	 tekniken	skall	utnyttjas	 i	ett	didaktiskt	
sammanhang	för	att	gynna	elevernas	lärande.		

3.2	Ojämn	kompetensnivå	

Vidare	argumenterar	Samuelsson	(2014)	för	att	det	stora	problemet	bland	lärare	är	den	individualitet	
som	finns.	Vissa	 lärare	besitter	kunskaper	 inom	IKT	som	andra	saknar	och	detta	beror	 i	stort	på	att	
vissa	har	större	intresse	än	andra.	Lärarutbildningen	misslyckas	med	att	ge	en	likvärdig	utbildning	till	
lärarstudenter	där	alla	skulle	besitta	dessa	nödvändiga	kunskaper.	Samuelsson	får	stöd	i	sin	forskning	
från	 flera	 studier	 som	 visar	 på	 hur	 socioekonomiska	 skillnader	 och	 olika	 användarkulturer	 mellan	
studenter	 och	 lärare	 skapar	 klyftor	 i	 användningen	 av	 digitala	medier	 i	 skolan	 (Ljung-Djärf,	 Åberg-
Bengtsson	&	Ottosson,	2005;	Lund,	Davidsson	&	Limberg,	2011).	Klyftorna	innebär	att	de	som	elever	
som	redan	är	duktiga	blir	ännu	duktigare	och	de	som	behöver	mer	stöd	tappar	ytterligare	avstånd	till	
de	mer	erfarna	användarna.	 I	 längden	 leder	skillnaderna	 i	kompetens	till	att	skolan	misslyckas	med	
sitt	uppdrag	att	ge	alla	elever	en	likvärdig	utbildning	(Samuelsson,	2014).			
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Den	spridda	kompetensen	och	användningen	av	teknik	som	didaktiskt	 instrument	har	även	visat	sig	
gälla	för	lärarstudenter.	I	en	studie	av	Enochsson	(2010)	visas	hur	lärarstudenter	känner	sig	säkra	på	
den	tekniska	användningen	av	 IKT-verktyg	men	att	det	är	de	didaktiska	kunskaperna	 inom	IKT	som	
saknas.	 Det	 blir	 på	 nytt	 tydligt	 att	 lärarutbildningen	 inte	 svarar	 upp	 mot	 de	 ökande	 kraven	 kring	
utbildning	i	pedagogisk	digital	kompetens.	
	
Problemet	med	 lärarnas	och	 lärarstudenternas	brister	 i	 pedagogisk	digital	 kompetens	 lyfts	 fram	ur	
perspektivet	 att	 framtidens	 lärare	 måste	 vara	 förberedda	 att	 tillhandahålla	 eleverna	 teknologiskt	
uppbyggda	 lärotillfällen.	 Lakkala,	 Ilomäki	 och	 Kantosalo	 (2011)	 påpekar	 att	 alla	 författare	 till	
artiklarna	 i	 deras	 studie	 delar	 uppfattningen	 om	 att	 nuvarande	 och	 blivande	 lärare	 måste	 vara	
beredda	att	ge	teknikstödda	utbildningsmöjligheter	till	sina	elever,	och	därför	måste	de	ha	tillräckliga	
IKT-kunskaper	och	pedagogisk	digital	kompetens.		Detta	resonemang	stöds	av	såväl	Krumsvik	(2008,	
2011)	som	Samuelsson	(2014)	och	Enochsson	(2010).	

3.3	Implementeringen	vid	lärarutbildningen	

Implementeringen	 av	 IKT-relaterad	 undervisning	 vid	 lärarutbildningen	 beskrivs	 i	 en	 studie	 av	
Reneland-Forsman	(2011).	Studien	visar	att	informationssamhället	skapar	möjligheter	till	nya	former	
av	lärande	genom	IKT-verktyg	och	digitala	medier	samt	att	dessa	verktyg	efterfrågas	vid	skolorna.	Att	
föra	in	dessa	nya	typer	av	lärande	på	lärarutbildningen	och	undervisa	blivande	pedagoger	i	hur	man	
använder	dem	på	bästa	 sätt	 är	dock	något	 som	 flera	 lärosäten	misslyckas	med.	Reneland-Forsman	
(2011)	skriver	att	det	finns	lärosäten	som	ännu	inte	lyckats	hantera	konsekvenser	av	den	anpassning	
till	 informationssamhällets	 framväxt	 som	 efterfrågas	 i	 ett	 EU-perspektiv.	 Vidare	 menar	 Reneland-
Forsman	 (Ibid)	 att	 man	 vid	 anpassning	 till	 informationssamhället	 behöver	 ändra	 hela	 sitt	 sätt	 att	
tänka	 kring	 lärarutbildning.	 Lärarutbildningen	 behöver	 se	 digital	 kompetens	 som	en	 kompetens	 av	
betydelse	 och	 visa	 ett	 större	 ansvar	 mot	 att	 möta	 upp	 professionskravet	 och	 en	 förändrad	
utbildningsvärld.	Något	som	lärosätena	misslyckas	med	eller	gör	för	långsamt.		
	
Problemet	med	implementeringen	av	IKT-relaterad	undervisning	har	även	lyfts	av	Enochsson	(2012)	
som	 varit	med	och	 sammanfattat	 flera	 av	OECD:s	 studier	 i	 rapporterna	 (Enochsson	&	Rizza,	 2009)	
(Enochsson,	 2010).	 Enochsson	menar	 att	 lärarutbildningen	 enligt	 OECD:s	 studier	 inte	 klarar	 av	 att	
tillgodose	blivande	 lärares	behov	av	utbildning	 i	 digitala	medier	 (Enochsson,	 2012).	Majoriteten	av	
kurserna	 vid	 universitetet	 använder	 inte	 IKT	 på	 ett	 sätt	 som	är	 relevant	 för	 studenternas	 framtida	
yrke	 och	 IKT	 används	 främst	 för	 att	 skriva	 rapporter	 och	 kommunikation	 inom	 kursen.	 Inte	 som	
verktyg	för	utbildning	(Ibid).			
	
Implementeringsproblemen	 har	 enligt	 de	 båda	 forskarna	 olika	 orsaker.	 Reneland-Forsman	 (2011)	
lägger	 i	 sin	 artikel	 fram	 två	 huvudargument	 till	 misslyckandet	 av	 implementeringen.	 Dels	 att	
utbildningen	gömmer	sig	bakom	begreppen	vilket	innebär	att	det	endast	är	handhavandet	av	teknik	
som	 tas	 om	hand	 inom	de	 kurser	 där	 IKT	 behandlas.	Dels	 också	 att	 IKT	 är	 en	glömd	praktik	 vilket	
enligt	 Reneland-Forsman	 innebär	 att	 IKT	 är	 något	 som	 ofta	 förlagts	 till	 VFU-perioder	 och	 att	
studenter	 får	 sin	kunskap	via	yrkessamma	 lärare	varpå	deras	erfarenheter	 stannar	ute	 i	arbetslivet	
och	aldrig	återvänder	till	universitetet.	
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Enochsson	 (2012)	 menar	 i	 motsats	 till	 Reneland-Forsman	 (2011)	 att	 problemet	 ofta	 ligger	 i	
krånglande	 hårdvara,	 mjukvara	 som	 är	 låst	 till	 exempelvis	 universitets	 system,	 varierande	
förkunskaper	hos	studenterna	och	avsaknaden	av	förebilder	bland	lärarutbildarna.	Lindblom,	Alklind	
Taylor,	 Rambusch	 och	 Svensson	 (2011)	 menar	 i	 kontrast	 till	 dessa	 att	 implementeringsproblemet	
beror	på	att	pedagogisk	digital	kompetens	för	de	flesta	 lärarutbildare	 inte	är	ett	självändamål	 i	sig.	
Lindblom	menar	att	det	därför	kan	uppstå	ett	motstånd	för	 lärarutbildare	att	anpassa	sig	till	digital	
undervisning	och	istället	hålla	sig	kvar	vid	den	mer	bekanta,	traditionella	undervisningen.	Sett	utifrån	
kan	det	utläsas	att	 såväl	Enochsson	som	Reneland-Forsman	och	Lindblom	med	 flera	 i	olika	ordalag	
trycker	 på	 lärarutbildarnas	 avsaknad	 av	 pedagogiska	 digitala	 kompetenser	 som	 en	 del	 av	
implementeringsproblemet.		
	
Problemet	beskrivs	också	i	en	studie	av	Buskqvist	och	Molin	(2011)	gjord	vid	Karlstad	universitet	där	
författarna	menar	 att	 bristfälliga	 kunskaper	 bland	 lärarutbildarna	 om	 den	 forskningslitteratur	 som	
finns	att	tillgå̊	och	hur	denna	skall	knytas	till	utbildningen	är	ett	stort	problem	för	implementeringen.	
Att	 det	 vid	 lärarutbildningen	 finns	 väldigt	 lite	 forskning	 att	 tillgå	 inom	 IKT	 samtidigt	 som	 de	
undervisande	 lärarutbildarna	 sällan	 bedriver	 forskning	 inom	 just	 IKT	 leder	 till	 att	 lärarutbildningen	
inom	IKT-områden	inte	blir	forskningsanknuten	(Buskqvist	&	Molin,	2011).	Under	de	intervjuer	som	
gjorts	i	studien	framkommer	att	lärarna	vid	utbildning	själva	visar	rädsla	mot	användandet	av	IKT	och	
att	det	därför	ofta	finns	stor	avsaknad	av	IKT	i	kurserna.	
	
I	 detta	 avsnitt	 görs	 valet	 att	 inte	 ta	 upp	 internationell	 forskning	 centrerad	 kring	
implementeringsproblem	med	 stöd	 i	 Krumsviks	 (2008)	 argumentation	 för	 överföring	 av	 forskning.	
Krumsvik	menar	att	det,	trots	internationella	insatser	för	att	skapa	en	begreppsmässig	förståelse	av	
termer,	är	svårt	att	enkelt	överföra	dem	till	ramen	för	skolor	i	andra	länder	än	där	studierna	i	fråga	är	
gjorda.	 Även	 om	 Krusmvik	 resonerar	 utifrån	 ett	 norskt	 perspektiv	 kan	 detta	 resonemang	 även	
överföras	till	svensk	skola.		
	
I	korthet	kan	sägas	att	de	implementeringsproblem	som	svensk	högre	utbildning	står	inför	motsvaras	
av	 de	 problem	 internationella	 utbildningar	 möter.	 Krumsvik	 (2011)	 skriver	 att	 svårigheterna	 med	
implementering	beror	på	digital	kompetens	ofta	saknas	bland	 lärarutbildarna	på	universiteten,	och	
även	ute	på	de	vanliga	skolorna.	Han	backas	upp	av	Erstad	(2002)	som	menar	att	även	yrkessamma	
lärare	inte	använder	den	tillgängliga	tekniken	i	större	utsträckning.	Dessa	argument	har	lyfts	fram	av	
såväl	Buskvist	och	Molin	(2011)	som	Enochsson	(2012),	Reneland-Forsman	(2011)	och	Lindblom	m.fl	
(2011).				

3.4	Sammanfattning	

Det	 blir	 tydligt	 att	 ökande	 krav	 från	 internationella	 och	 nationella	 instanser	 pressar	 skolan	 att	
implementera	 IKT-verktyg	 och	 digitala	 medier	 i	 undervisningen.	 Samtidigt	 visar	 tidigare	 forskning	
studier	 som	 utförs	 fokuserar	 främst	 på	 den	 tekniska	 användningen.	 Lärarstudenter	 utbildas	 i	
användningen	av	tekniska	hjälpmedel	och	får	inte	veta	hur	de	skall	använda	dessa	verktyg	didaktiskt.	
Detta	parallellt	med	att	klyftorna	kring	användningen	av	digitala	medier	växer	skapar	fack	där	vissa	
lärare	besitter	mer	 IKT-kunskap	än	andra.	Skolans	uppdrag	att	ge	alla	elever	en	 likvärdig	utbildning	
äventyras	när	lärarna	från	början	besitter	väldigt	olika	kunskaper.		
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I	vetskapen	om	dessa	förhållanden	blir	det	centralt	att	studera	hur	det	verkligen	förhåller	sig	vid	de	
högre	 utbildningsinstanserna.	 Ger	 universitetet	 en	 samlad	 utbildning	 inom	 IKT	 så	 att	 framtidens	
lärare	 kan	 ge	 framtidens	elever	 en	 likvärdig	utbildning.	Utbildas	 lärarstudenter	 i	 pedagogisk	digital	
kompetens	och	inte	bara	i	användningen	av	olika	IKT-verktyg?			
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4. Teoribildning 
I	 denna	 studie	 har	 Krumsviks	 modell	 för	 begreppet	 pedagogisk	 digital	 kompetens	 använts	 för	 att	
analysera	mellanstadielärarutbildningens	 kursplaner	 vid	Uppsala	 universitet.	Modellen	 ligger	 också	
delvis	 till	 grund	 för	analysen	av	de	 intervjuer	 som	genomförts	med	mellanstadielärarstudenter	och	
har	valts	ut	av	den	anledning	att	den	tar	upp	flera	spektra	ur	det	mångfacetterade	paraplybegreppet	
IKT.	

4.1	Krumsviks	modell	för	pedagogisk	digital	kompetens	

I	 studien	 används	 Krumsviks	 (2008,	 2011)	 modell	 för	 att	 beskriva	 begreppets	 komplexitet	 och	
analysera	 de	 data	 som	 insamlats.	 Krumsvik	 (2008)	 menar	 att	 pedagogisk	 digital	 kompetens	 är	
lärarens	 kunskap	 att	 använda	 IKT	 i	 ett	 professionellt	 sammanhang	 med	 ett	 gott	 pedagogiskt	 och	
didaktiskt	 omdöme	 samt	 medvetenheten	 om	 IKT-användningens	 konsekvenser	 och	 påverkan	 på	
elevernas	lärandestrategier	och	deras	digitala	bildning.	
	
Begreppet	pedagogisk	digital	 kompetens	har	 för	 lärare	en	dubbel	dimension	 (Krumsvik,	 2011).	Det	
innebär	 att	 lärare,	 tvärt	 emot	 andra	 användare	 av	 digitala	medier,	 inte	 bara	 skall	 kunna	 använda	
datorer	 och	 teknik	med	 färdigheter	motsvarande	 vardagsanvändare.	De	 skall	 också	 kunna	utnyttja	
tekniken	 för	 lärandets	 många	 olika	 syften	 och	 i	 sin	 användning	 av	 teknik	 modellera	 lämplig	
användning	för	sina	elever.	För	att	klara	detta	uppdrag	behöver	läraren,	enligt	Krusmvik	(2008,	2011)	
bemästra	begreppets	fyra	centrala	innebörder:	
	

1. Grundläggande	digitala	färdigheter	
2. Didaktisk	IKT-kunskap	
3. Lärandestrategier	
4. Digital	Bildning	

	
Digitala	 färdigheter	 avser	 ett	 problemfritt	 användande	 av	 digital	 teknik	 och	 digitala	 verktyg	
(Krumsvik,	2011).	 I	dagens	samhälle	kan	detta	motsvaras	av	t.ex.	användning	av	Google	Drive,	olika	
appar,	smartboards	och	presentationsprogram.		
			
Didaktisk	 IKT-kunskap	 är	 kunskapen	 om	 hur	 IKT-verktyg	 kommer	 till	 användning	 i	 undervisningen.	
Didaktisk	IKT-kunskap	handlar	om	att	förstå	hur	tekniken	kan	gynna	undervisningen	och	lärandet,	när	
den	bör	nyttjas	och	när	den	gör	skada	(Krumsvik,	2011).	
			
Lärandestrategier	 beskrivs	 bäst	 som	en	metastrategi	 för	 hur	 digitala	 färdigheter	 och	 didaktisk	 IKT-
kunskap	skall	kunna	implementeras	i	det	föränderliga	pedagogiska	landskapet	(Lindblom,	2011),	det	
vill	säga,	svaret	på	frågan	om	hur	tekniken	skall	bli	en	del	av	skolans	dagliga	undervisning.	
	
Slutligen	 är	 digital	 bildning	 ett	 metaperspektiv	 över	 modellens	 övriga	 delar.	 Förmågan	 fodrar	
eftertanke	 hur	 användningen	 av	 digitala	 tekniker	 och	 IKT	 påverkar	 individerna	 i	 samhället.	 Lärare	
skall	kunna	göra	moraliska	och	etiska	överväganden	över	hur	tekniken	påverkar	det	sätt	vi	lär	oss	på	
och	hur	detta	tar	sig	uttryck	i	samhället	i	stort.	Det	blir	också	centralt	att	föra	över	denna	förmåga	till	
elever	(Krusmvik,	2011).	
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Vidare	menar	Krumsvik	(2011)	att	man	inte	kan	se	digital	kompetens,	pedagogik	och	ämneskunskap	
som	egna	områden.	Digital	kompetens	måste	vara	en	del	av	den	dagliga	pedagogiken	och,	när	det	
anses	 gynnande	 för	 eleverna,	 användas	 för	 att	 överföra	 ämneskunskapen	 till	 elevgruppen.	 Det	 är	
först	då	som	läraren	kan	utnyttja	de	nya	möjligheter	till	lärande	som	digitaliseringen	medför.		
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5. Metod och material 
Detta	avsnitt	behandlar	de	metoder	som	använts	och	för	insamling	och	analys	av	material	i	studien.	
Metodernas	 olika	 för	 och	 nackdelar	 diskuteras	 utifrån	 relevant	 forskning,	 en	 genomgång	 av	
insamlingsmetoderna	tydliggör	studieförloppet	och	urvalsprocessen	framläggs	utifrån	studiens	syfte.	
Vidare	beskrivs	de	avgränsningar	 som	varit	nödvändiga	utifrån	 studiens	 frågeställningar,	dess	 syfte	
och	den	tidsram	som	givits.	Avsnittet	avslutas	med	behandling	av	studiens	validitet,	 reabilitet	samt	
dess	etiska	aspekter.	

5.1	Metod	

Då	 syftet	med	 studien	 är	 att	 undersöka	 undervisningen	 som	 ges	 inom	 IKT	 vid	 Uppsala	 universitet	
valdes	att	dela	in	studien	i	(1)	en	undersökning	kring	vilken	undervisning	som,	enligt	styrdokumenten	
ges	vid	utbildning.	(2)	En	undersökning	om	den	upplevda,	faktiska	utbildningen	vid	universitetet.			
	
Studien	 innehåller	 två	 olika	 metoder:	 kvalitativa	 semistrukturerade	 intervjuer	 (se	 avsnitt	 5.3)	 och	
kvantitativ	 innehållsanalys	 (se	 avsnitt	 5.2).	 Detta	 för	 att,	 i	 mån	 av	 tid	 och	 resurser,	 åstadkomma	
triangulering.	Hur	detta	utfallit	diskuteras	vidare	i	studiens	Diskussion.		

5.2	Kvantitativ	innehållsanalys	

För	 att	 undersöka	 den	 delen	 av	 utbildningen	 som	 är	 utskriven	 i	 kursplanerna	 för	
mellanstadielärarutbildningen	 genomfördes	 en	 kvantitativ	 innehållsanalys.	 Ordet	 innehållsanalys	
beskrivs	 som:	 ”en	 forskningsteknik	 i	 syfte	 att	 kunna	 dra	 replikerbara	 och	 valida	 slutsatser	 utifrån	
skrifter	 (eller	 annat	 meningsfullt	 material)	 till	 deras	 användningskontexter”	 (Krippendorfs,	 2012,	
s.24).	Ordet	kvantitativ	beskrivs	som:	”ett	arbetssätt	där	forskaren	systematiskt	samlar	in	empiriska	
och	 kvantifierbara	 data”	 (ne.se).	 Sammanfattningsvis	 kan	 således	 en	 kvantitativ	 innehållsanalys	
beskrivas	 som:	 en	 forskningsteknik	 i	 syfte	 att	 kunna	 dra	 replikerbara	 och	 valida	 slutsatser	 utifrån	
skrifter	där	forskaren	systematiskt	samlar	in	empiriska	och	kvantifierbara	data.	
	
Valet	av	metod	grundade	sig	på	att	ändamålet	med	innehållsanalysen	är	att	mäta	hur	ofta	olika	IKT-
mål	 förekommer	 i	 kursplanerna.	 När	 man	 på	 detta	 sätt	 skall	 mäta	 en	 frekvens,	 alltså	 hur	 vanligt	
förekommande	något	 är,	 rekommenderar	 Trost	 (2005)	 kvantitativ	 innehållsanalys	då	han	anser	 att	
den	lämpar	sig	för	just	detta	syfte.	

5.3	Genomförande	av	kvantitativ	innehållsanalys	

I	den	kvantitativa	 innehållsanalysen	av	kursplanerna	analyserades	 samtliga	kursmål	 i	de	kursplaner	
som	gäller	för	mellanstadielärarutbildningen	med	avslutningsår	sommaren	2016	och	sommaren	2017	
vid	Uppsala	universitet.		
	
Efter	 kontakt	 med	 ledningen	 för	 humaniora	 och	 samhällskunskap	 samt	 studiebevakare	 vid	
universitetet	 hämtades	 samtliga	 kursplaner	 via	 Uppsala	 universitets	 hemsida	 (uu.se).	 Dessa	
dokument	är	offentliga	handlingar	och	finns	därför	fritt	att	tillgå	för	samtliga	medborgare.		
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För	att	kunna	få	ett	råmaterial	att	analysera	studerades	samtliga	kursplaner	för	de	kurser	som	berör	
mellanstadielärarutbildningen.	 De	 kursmål	 som	 ansågs	 relatera	 till	 IKT	 och	 pedagogisk	 digital	
kompetens	sållades	ut	från	de	övriga.	Då	flera	kursmål	ibland	är	tveksamma	ges	här	ett	exempel	på	
kursmål	som	ej	ansågs	beröra	IKT.		
	

• analysera	undervisningssituationer	i	grundskolan	utifrån	olika	didaktiska	perspektiv	
• redogöra	för	och	kritiskt	reflektera	över	möjliga	val	av	innehåll	och	arbetssätt	i		

undervisning	
	
Båda	dessa	kursmål	har	sållats	ut	efter	följande	resonemang.	Olika	didaktiska	perspektiv	skulle	kunna	
innebära	didaktiska	IKT-perspektiv.	För	att	undersöka	detta	har	vidare	analys	av	kursmålets	innehåll	
vidtagits.	Då	ingenting	nämnts	i	kursinnehållet	rörande	IKT	eller	digitala	medier	har	kursmålet	sållats	
bort.	 På	 samma	 sätt	 skulle	 ordet	 arbetssätt	 i	 det	 andra	 kursmålet	 kunna	 ha	 med	 IKT-relaterade	
arbetssätt	 att	 göra.	 På	 nytt	 har	 kursmålets	 innehåll	 undersökts	 och	 då	 inga	 tecken	 på	 IKT-baserat	
innehåll	funnits	har	kursmålet	sållats	bort.	 	Vidare	ges	ett	exempel	på	kursmål	som	ansetts	ha	med	
IKT	att	göra.	
	

• använda	olika	undervisningsmaterial	och	tekniker	utifrån	matematiska	och	didaktiska	begrepp	och	
teorier	

	
Likt	 föregående	 exempel	 kan	 detta	 kursmål	 verka	 innehålla	 tveksamheter.	 En	 vidare	 analys	 av	
ämnesinnehållet	gör	dock	tydligt	att	digitala	 lärresurser	behandlas	 i	kursen.	Kursmålet	anses	därför	
motsvara	de,	för	studien,	uppsatta	målen.	
	
För	 att	 kvantitativt	 analysera	 materialet	 utifrån	 de	 kvarvarande	 kursmålen	 skapades	 ett	
analysschema	 (se	 bilaga	 3)	 utifrån	 Krumsviks	 modell	 för	 pedagogisk	 digital	 kompetens	 (se	 avsnitt	
3.1).	I	analysschemat	delades	de	kvarvarande	kursmålen	in	i	de,	av	Krumsvik	skapade,	kategorier	som	
ingår	i	begreppet	pedagogisk	digital	kompetens.	Om	ett	kursmål	ansetts	beröra	flera	kategorier	lades	
detta	mål	till	i	samtliga	relevanta	kategorier.	Ett	exempel	på	ett	sådant	kursmål	är:	
	

• använda	digitala	lärresurser	och	estetiska	uttrycksformer	i	den	pedagogiska	verksamheten	samt	visa	
förmåga	att	värdera	didaktiska	konsekvenser	

	
Kursmålet	visar	 tydligt	att	man	skall	använda	digitala	 lärresurser	vilket	svarar	mot	Krumsviks	 första	
kategori:	 Digitala	 färdigheter.	 Vidare	 skall	 studenten	 också	 kunna	 värdera	 didaktiska	 konsekvenser	
vilket	svarar	mot	Krumsviks	andra	kategori:	Didaktisk	IKT-kunskap.	
	
Kategorierna	 fungerade	 i	 tabellen	 som	 rubriker	 för	 olika	 kolumner	 medan	 de	 olika	 kurserna	
fungerade	som	rubriker	för	de	olika	raderna.	Till	kolumnerna	lades	en	femte	kategori	benämnd	antal.	
Detta	för	att	tydliggöra	hur	många	kursmål	med	fokus	på	IKT	respektive	kurs	innehåller.	Till	raderna	
lades	 en	 sammanfattande	 kategori	 benämnd	 summa.	 Summan	 sammanfattar	 antalet	 samtliga	
variabelvärden	för	alla	analysenheter.	
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5.4	Kvalitativa	semistrukturerade	intervjuer	

Med	 tanke	 på	 studiens	 syfte	 att	 undersöka	 undervisningen	 inom	 IKT	 och	 digitala	 medier	 och	
frågeställningar	 (se	 avsnitt	 1.2)	 ansågs	 intervjuer	 av	 kvalitativ	 art	 vara	 bäst	 lämpade	 då	 de,	 enligt	
Repstad	(2007),	beskriver	det	som	faktiskt	finns.	Valet	föll	därefter	på	semistrukturerade	kvalitativa	
intervjuer	 som	 beskrivs	 ligga	mellan	 slutna	 strukturerade	 intervjuer	 (där	 intervjun	 följer	 en	 tydligt	
uppsatt	mall)	och	ostrukturerade,	öppna	 intervjuer	 (som	fungerar	mer	som	ett	öppet	samtal)	 (Bell,	
2016).	Målet	med	 intervjuerna	var	att	 få	beskrivningar	om	den	upplevda,	 faktiska	utbildningen	och	
semistrukturerade	intervjuer	ger,	genom	att	vara	anpassade	och	samtidigt	öppna,	möjlighet	till	flera	
teman	och	frågeställningar	som	kan	användas	för	att	studera	detta	(Kvale,	1997).		
	
Under	intervjuerna	följde	intervjuaren	en,	på	förhand	skapad,	intervjuguide	(se	bilaga	1).	Guiden	var,	
efter	Trosts	(2005)	rekommendationer	indelad	i	temaområden	med	öppna	frågor	under	varje	tema.	
För	att,	vid	behov,	möjliggöra	djupare	diskussion	hade	även	ett	dokument	med	möjliga	följdfrågor	(se	
bilaga	2)	formulerats.	När	det	betraktats	som	viktigt	att	komplettera	eller	utveckla	den	information	
som	 givits	 av	 tidigare	 svar	 och	 inga	 på	 förhand	 nedskrivna	 följdfrågor	 bedömts	 lämpliga	 ställdes	
frågor	som	ansågs	passande	utefter	studiens	syfte	och	frågeställningar.		

5.5	Genomförande	av	intervjuer	

Under	 april	 2016	 genomfördes	 sex	 stycken	 kvalitativa	 semistrukturerade	 intervjuer	 med	
lärarstudenter	 vid	 mellanstadielärarutbildningen,	 på	 Uppsala	 universitet.	 	 Varje	 intervju	 hade	
beräknats	 ta	 40	minuter	 och	 då	 Johnson	 (1984)	 anser	 det	 vara	 på	 intervjuarens	 uppdrag	 att	 hålla	
tiden	var	intervjuaren	noga	med	att	följa	rekommendationen	för	att	inte	irritera	intervjuobjekten.	
	
Under	intervjuerna	ställde	intervjuaren	frågorna	från	intervjuguiden	(se	bilaga	1)	från	den	första	till	
den	sista.	Endast	en	gång,	då	intervjuaren	ansåg	det	passande,	användes	en	av	guidens	senare	frågor	
i	ett	tidigare	skede	då	studenten	började	behandla	den	kommande	frågan.	Vid	behov	kompletterades	
intervjuguidens	frågor	med	passande	följdfråga	(se	bilaga	2)	för	att	skapa	djupare	diskussion.	
	
Intervjuerna	 skedde,	 efter	 övervägande,	 på	 ett	 café	 som	 föreslagits	 av	 respektive	 student.	
Studenterna	hade	på	förhand	givits	möjlighet	att	själva	bestämma	plats	och	samtidigt	fått	ett	förslag	
av	intervjuaren.	Detta	för	att	visa	att	ansvaret	inte	helt	överlämnats	till	den	intervjuade	(Trost,	2005).	
Samtliga	studenter	hade	föreslagit	olika,	offentliga,	caféer.				
			
Samtliga	 intervjuer	spelades	 in	via	 Ipad	som	samtidigt	användes	 för	att	 föra	anteckningar.	Valet	av	
Ipad	 och	 inspelning	 grundade	 sig	 på	 (1)	 att	 intervjuaren	 senare	 skulle	 kunna	 lyssna	 till	 tonfall	 och	
uttryckssätt	 (Trost,	 2005)	 och	 transkribera	 intervjun.	 (2)	 Då	 Ipaden	 samtidigt	 användes	 som	
anteckningsblock	 blev	 själva	 inspelningen	 gömd	 för	 studenterna.	 Detta	 innebär	 att	 även	 om	
studenterna	 är	medvetna	 om	 att	 de	 spelas	 in	 finns	 ingen	 synlig	 teknisk	 utrustning	 som	 påminner	
studenterna	 om	 inspelningen.	 En	 synlig	 inspelningsapparat	 kan	 enligt	 såväl	 Trost	 (2005)	 som	 Bell	
(2016)	hämma	ärliga	respondenter.	Valet	av	 Ipad	fungerade	därför	som	en	motvikt	mot	detta,	 icke	
önskvärda,	beteende.		
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Under	intervjuerna	fördes	sporadiska	anteckningar.	Detta	val	grundade	sig	i	att	visa	intresse	genom	
anteckningarna	 samtidigt	 som	 författaren	 ansåg	 det	 viktigt	 att	 visa	 intresse	 genom	 ögonkontakt.	
Intervjuaren	skall	aldrig	visa	ointresse	under	intervjun	(Trost,	2005).	
			
Vid	intervjuns	avslut	gavs	studenterna	inte	möjlighet	att	vid	senare	tillfälle	läsa	transkriberingen	för	
att	 bekräfta	 sina	 svar.	 Detta	 för	 att	 samtliga	 intervjuer	 avlöpte	 lugnt	 och	 resonerat	 och	 det	 fanns	
ingen	anledning	att	tro	att	studenterna	svarat	ogenomtänkt	på	grund	av	yttre	påverkningar.	Vid	en	
intervju	 som	 genomförs	 planerat	 utan	 orosmoment	 finns	 föga	 anledning	 att	 på	 nytt	 besvära	
respondenten	 enbart	 för	 en	 bekräftelse	 (Trost,	 2005).	 Ingen	 av	 studenterna	 frågade	 efter	 vare	 sig	
transkribering	eller	rapport.	Om	detta	 inträffat	hade	studenten	erhållit	efterfrågade	 information	då	
studenten	givit	intervjuaren	sin	tid	och	tanke	(Bell,	2016;	Trost,	2005).	
			
I	vissa	fall	fortsatte	diskussionerna	kring	IKT	efter	intervjuernas	slut.	Dessa	samtal	har	inte	använts	i	
undersökningens	 resultatanalys	 då	 det	 ansetts	 att	 dessa	 samtal	 är	 (1)	 upprepningar	 av	 vad	 som	
redans	sagts	eller	(2)	diskussioner	kring	IKT	utan	förankring	i	lärarutbildningen.	
	
Efter	intervjuernas	slut	transkriberades	den	genomförda	intervjun.	Detta	skedde	genom	att	intervjun	
spelades	upp	via	den	Ipad	som	används	för	inspelning	medan	intervjun	nedtecknades	ordagrant	med	
hjälp	av	ordbehandlingsprogrammet	Word.	

5.6	Analys	av	intervjuer	

Studien	 har	 utgått	 från	 Trosts	 (2005,	 s.131)	 förslag	 på	 analysmodell.	 I	 ett	 stort	 schema	på	 1	 x	 1.5	
meter	 har	 varje	 student	 blivit	 tilldelad	 en	 separat	 spalt	 (se	 bilaga	 3).	 Varje	 kolumn	 har	 därtill	 fått	
överskriften	av	motsvarande	fråga	i	den	använda	intervjuguiden.	Spalterna	och	kolumnerna	har,	likt	
modellen,	 bildat	 rutor	 där	 varje	 intervjuobjekts	 svar	 för	 respektive	 fråga	 fyllts	 i.	 Rutorna	 har	 inte	
innehållit	allt	för	mycket	information	då	det	kan	resultera	i	att	man	tappar	överblicken	över	analysen	
(Trost,	2005).		
			
Analysen	har	möjliggjort	en	kodning	där	det	varit	 lätt	att	urskilja	 teman	och	att	både	titta	på	såväl	
enstaka	ord	och	ordsammansättningar	som	hela	meningar	och	införa	dessa	i	analysschemat	efter	vad	
som	ansetts	relevant.	Det	har	även	varit	möjligt	att	titta	få	en	helhetsbild	över	både	individernas	och	
gruppens	tankegångar	vilket	har	gjort	det	möjligt	att	urskilja	specifika	teman	för	separata	frågor	och	
större	områden.	
	
Resultaten	fokuserar	på	de,	enligt	intervjuguiden,	uppdelade	teman	som	finns	samt	den	helhetsbild	
som	analysschemat	möjliggör.	Det	anses	föga	givande	att	ordagrant	citera	varje	intervjuobjekts	svar	
för	 respektive	 fråga	 då	 det	 inte	 ger	 en	 sammansatt	 bild	 för	 lärarstudenternas	 tankar	 kring	 IKT	 vid	
utbildningen.	 Därtill	 är	 materialet	 för	 stort	 för	 att	 ordagranna	 citeringar	 skulle	 bli	 givande	 och	
samtidigt	läsvärda.		

5.7	Urval	

Studien	 har	 använt	 sig	 av	 icke	 slumpmässigt	 kvoturval	 som	 enligt	 Esaiasson	 (2007)	 anses	 vara	 det	
enda	legitima	alternativet	bland	icke	slumpmässiga	urval.	Denna	urvalsmetod	innebär	att	författaren	
har	kännedom	om	vissa	relevanta	egenskaper	hos	den	population	som	utgör	urvalsgruppen	(Ibid).	 I	
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studien	har	dessa	egenskaper	utgjorts	av	kön	samt	huruvida	den	intervjuade	studenten	på	förhand	är	
bekant	med	studiens	författare.		
	
Efter	 att,	 med	 hjälp	 av	 antagningslistor,	 ha	 fastställt	 könsfördelningen	 och	 antal	 studenter	 för	
respektive	 årskurs	 fördelades	 antalet	 respondenter	 likvärdigt	 efter	 kön.	 Detta	 för	 att	 trots	
undersökningens	 begränsade	 storlek	 få	 ett	 så	 representativt	 urval	 som	 möjligt	 (Bell,	 2016).	
Studenterna	 som	 kontaktades	 var	 i	 första	 hand	 ej,	 i	 större	 utsträckning,	 bekanta	med	 författaren.	
Detta	då	risken	med	att	på	förhand	vara	personligt	bekant	med	intervjuobjektet	är	att	den	insamlade	
informationen	blir	skev	Repstad	(2007).	
		
Ingen	 hänsyn	 har	 vid	 urvalet	 tagits	 till	 ålder	 eller	 tidigare	 arbetslivserfarenhet.	 Syftet	 med	
undersökningen	 är	 som	 beskrivits	 att	 undersöka	 undervisningen	 inom	 IKT	 och	 digitala	medier.	 Då	
utbildningen	 skall	 vara	 likvärdig	 (Skollagen)	 kan	 ingen	 hänsyn	 tas	 till	 tidigare	 datavana	 eller	 IKT-
användning	som	kan	ha	införskaffats	genom	tidigare	arbete	eller	en	uppväxt	med	dator	i	hemmet.			

5.8	Avgränsningar	

I	studien	har	ett	flertal	avgränsningar	gjorts	för	att	specificera	undersökningarna,	öka	validiteten	och	
möjliggöra	arbetet	under	den	begränsade	tidsramen.	
			
För	 det	 första	 har	 intervjuer	 endast	 gjort	 med	 studenter	 som	 har	 examensår	 2016	 eller	 2017.	
Studenter	 med	 ett	 tidigare	 examensår	 har	 valts	 bort	 då	 de	 börjat	 vid	 utbildningen	 år	 2012	 eller	
tidigare.	Det	i	sin	tur	hade	endast	gett	universitetet	1	år	sedan	införandet	av	den	nya	läroplanen	att	
anpassa	 sin	 utbildning	 för	 det	 tillagda	 centrala	 innehållet	 rörande	 IKT.	 Studenter	 med	 senare	
examensår	 har	 valts	 bort	 då	 de	har	 för	 lång	 tid	 kvar	 vid	 utbildningen	 för	 att	 valida	 slutsatser	 skall	
kunna	dras	från	intervjuerna.	Möjligt	är	att	en	ändring	vid	universitetet	inför	och	senare	lägger	mer	
utbildning	inom	IKT	för	dessa	studenter.		
	
Av	likartade	anledningar	har	valet	gjorts	att	studera	de	kursplaner	som	gäller	för	de	studenter	med	
examensår	2016	eller	2017.	Dessa	har	valts	för	att	motsvara	de	intervjuer	som	gjorts	med	studenter	
men	också	 för	att	de	som	tidigast	 införts	efter	bytet	av	 läroplan	2011.	Kursplaner	kan	alltid	ändras	
men	via	Uppsala	universitets	hemsida	kan	man	söka	fram	samtliga	kursplaner	och	även	se	vilket	år	de	
använts	eller	ändrats.	På	detta	sätt	kan	man	alltså	hitta	rätt	kursplan	för	rätt	årgång	studenter.		
	
Studien	har	också	begränsats	 till	 6	 intervjuer.	Denna	avgränsning	har	gjorts	efter	 studiens	 tidsram,	
författarens	ovana	med	att	genomföra	intervjuer	samt	efter	Trost	(2005)	resonemang	om	att	ett	fåtal	
väl	utförda	intervjuer	är	mycket	mer	värda	en	ett	flertal	dåligt	genomförda.	

5.9	Validitet	och	reabilitet	

För	att	ge	studien	validitet,	 säkerställa	att	 studien	mäter	det	den	är	avsedd	att	mäta,	har	en	mäng	
åtgärder	 som	 alla	 rekommenderas	 av	 Trost	 (2005)	 vidtagits.	 Granskningen	 av	 kursplanerna	 har	
utförts	 på	 ett	 identiskt	 sätt,	 av	 samma	 person,	 med	 hjälp	 av	 samma	 verktyg.	 För	 att	 säkerställa	
intervjuguide	 och	 intervjulängd	 gjordes	 i	 förväg	 en	 provintervju.	 Intervjuerna	 har	 följt	 samma	
intervjuguide	 och	 även	 samma	 guide	 för	 uppföljningsfrågor.	 Intervjuerna	 har	 därtill	 spelats	 in	 och	
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transkriberats	 från	 inspelning	 direkt	 efter	 intervjun.	 Därpå	 har	materialet	 analyserats	med	 samma	
verktyg.	Återigen	av	samma	person.	
	
I	enlighet	med	Bells	(2016)	resonemang	har	författaren	i	studien	kritiskt	granskat	sitt	metodval	samt	
sina	 egenkonstruerade	 redskap	 för	 såväl	 intervju-	 som	 textanalys.	 Allt	 för	 att	 säkerställa	 studiens	
validitet.		
	
Studien	har	strävat	efter	att	åstadkomma	reabilitet,	tillförlitlighet,	för	de	delar	där	det	anses	möjligt.	I	
textanalysen	har	ett	verktyg	utvecklats	som,	om	det	användes	på	nytt,	beräknas	ge	samma	resultat.	
Så	även	det	analysverktyg	som	använts	för	transkriberingen	av	intervjuerna.			
	
Reabilitet	bedöms	efter	möjligheten	att	återskapa	studien	och	få	samma	resultat	(Bell,	2016).	Detta	
innebär	att	en	annan	person,	med	hjälp	av	de	 i	 studien	använda	verktygen,	skall	kunna	genomföra	
studien	på	nytt,	vid	ett	annat	tillfälle,	med	samma	resultat.	
			
Reabilitet	härstammar	från	kvantitativ	forskning	som	präglas	av	standardisering.	I	kvalitativa	studier	
blir	det	därigenom	ofördelaktigt	att	tala	om	reabilitet	då	det	bygger	på	resonemanget	att	man	skall	få	
samma	svar	på	samma	fråga	av	olika	individer	vid	olika	tillfällen.	Det	i	sin	tur	bygger	på	att	det	finns	
en	konstans	som	inte	finns	i	eller	mellan	olika	individer	(Trost,	2005).		

5.10	Forskningsetik	

Då	denna	studie	använder	sig	av	intervjuer	där	människor	deltar	och	bidrar	med	sina	egna	tankar	och	
åsikter	har	det	varit	viktigt	att	följa	de	forskningsetiska	principer	som	satts	upp	av	vetenskapsrådet.	
Dessa	har	satts	upp	för	att	det	 ibland	kan	vara	svårt	att	veta	var	gränserna	för	 integritetskränkning	
går	i	forskningssammanhang.		
	
Här	 följer	 en	 lista	 på	 de	 fyra	 forskningsetiska	 principerna,	 vad	 de	 innebär	 samt	 vad	 som	 gjorts	 i	
studien	för	att	uppfylla	dessa.	
	

• Informationskravet	–	Forskarens	plikt	att	 informera	de	berörda	om	den	aktuella	 forskningens	syfte.	 I	
studien	 har	 detta	 åtföljts	 genom	 att	 intervjuobjekt	 på	 förhand	 fått	 såväl	 skriftlig	 som	 muntlig	
information	 om	 studiens	 syfte.	 Innan	 objekten	 deltagit	 har	 de	 fått	 möjlighet	 att	 ställa	 frågor	 kring	
studien	samt	deras	egen	medverkan.	
	

• Samtyckeskravet	 –	Deltagare	 i	 en	 undersökning	 har	 rätt	 att	 själva	 bestämma	 över	 sin	 medverkan.	
Detta	har	efterlevts	genom	att	en	samtyckesblankett	(se	bilaga	4)	i	förväg	skickats	ut	till	de	objekt	som	
valt	 att	 delta.	 Innan	 intervjun	 har	 blanketten	 gåtts	 igenom	muntligt	 och	 eventuella	 frågetecken	 har	
klargjorts	 innan	 blanketten	 signerats.	 Objekten	 har	 muntligt	 informerats	 om	 frivillighet,	 rätt	 att	
avbryta	samt	att	inga	påtryckningar	kommer	att	ske	från	iintervjuarens	sida.	

	
• Konfidetialitetskravet	 –	 Alla	 i	 en	 undersökning	 skall	 ges	 störta	 möjliga	 konfidentialitet.	 I	 den	

samtyckesblankett	(bilaga	4)	som	skickats	ut	har	reglerna	kring	konfidentialitet	stått	utskrivna.	Detta	
har	även	meddelats	muntlig	innan	intervju.	Känsliga	uppgifter	har	lagrats	och	rapporterats	på	sådant	
sätt	att	detta	inte	riskerar	röja	objektens	identitet.		
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• Nyttjandekravet	 –	 Insamlade	 uppgifter	 om	 enskilda	 personer	 får	 endast	 användas	 till	 forskningens	
ändamål.	 I	 studien	 används	de	 intervjuer	 och	de	data	 som	 samlats	 in	 endast	 i	 forskningssyfte.	 Inga	
data	har	använts	på	annat	sätt	efter	studiens	slut.	

 
De	 kursplaner	 som	 analyserats	 i	 studien	 är	 offentliga	 handlingar	 och	 har	 därför	 inte	 inneburit	 ett	
forskningsetiskt	problem. 
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6. Resultat & analys 
I	följande	avsnitt	presenteras	studiens	resultat	för	den	kvantitativa	innehållsanalys	och	de	kvalitativa	
intervjuer	som	genomförts	samt	en	analys	gjord	utefter	den	teoretiska	modell	som	använts	i	studien.	
Det	 är	 här	 relevant	 att	 åter	 presentera	 studiens	 syfte	 att:	 undersöka	 undervisning	 inom	 IKT	 och	
digitala	medier	inom	grundlärarprogrammet	med	inriktning	år	4-6	vid	Uppsala	universitet.	
	
Som	 tidigare	 nämnts	 kommer	 resultaten	 för	 de	 kvalitativa	 intervjuerna	 presenteras	 genom	 text	 i	
övergripande	teman	med	få	citeringar.	Den	kvantitativa	analysen	av	kursplanerna	presenteras	genom	
ett,	efter	Esaiassons	(2009,	s.57)	modell,	framtaget	analysschema	som	kompletteras	med	text.	
	
Analysen	 av	 kursplanerna	 har	 utgått	 från	 Krumsviks	 modell	 som	 presenterats	 i	 teori	 avsnittet	 (se	
avsnitt	 4)	 och	 varje	 kursmål	 i	 de	 respektive	 kursplanerna	 för	 mellanstadielärarprogrammet	 har	
kategoriserats	 in	under	den	kategori	 som	målet	anses	motsvara.	Kategoriseringen	har	skett	utefter	
den	urvalsmetod	som	presenterats	i	metodavsnittet	(se	avsnitt	5.3).	
	
För	 att	 avsnittet	 och	 studien	 i	 sig	 skall	 bli	 tydlig	 och	 lättförståelig	 sker	 dispositionen	 av	 studiens	
resultat	 och	 analys	 enligt	 följande:	 I	 detta	 avsnitt	 presenteras	 samtliga	 resultat	 för	 såväl	 den	
kvantitativa	 innehållsanalysen	 som	 de	 kvalitativa	 intervjuerna	 utförligt.	 Därpå	 sker	 analysen	 av	
studiens	resultat	utefter	den,	för	studien	använda,	teoretiska	modellen	under	rubriken:	Analys	efter	
teori.	 Kopplingar	 till	 tidigare	 forskning	 och	diskussionen	 kring	 de	uppvisade	 resultaten	 samt	 vidare	
analys	presenteras	därpå	i	nästkommande	avsnitt:	Diskussion.			

6.1	Resultat	för	kvantitativ	innehållsanalys	av	kursplanerna	

Mellanstadielärarutbildningen	vid	Uppsala	universitet	 innehåller	sammanlagt	21	kurser	uppdelade	 i	
tre	större	områden:	Studier	inom	den	utbildningsvetenskapliga	kärnan,	Ämnes-	och	ämnesdidaktiska	
studier	samt	Verksamhetsförlagd	utbildning.	Resultaten	för	fördelningen	av	olika	kursmål	rörande	IKT	
presenteras	här	i	tabeller	som	sammanställts	efter	varje	område.		
	
I	 den	 första	 tabellen	 kan	 utläsas	 resultaten	 för	 kursmålen	 rörande	 den	 verksamhetsförlagda	
utbildningen.	 Av	 de	 sammanlagt	 26	 olika	 kursmålen	 är	 det	 3	 som	 kategoriserats	 in	 som	 IKT-
relaterade	efter	Krumsviks	kategorier.	2	av	dessa	kursmål	anses	också	tillhöra	2	av	de	4	kategorierna.			
 
 
Kurs	 Digitala	

färdigheter	
Didaktisk	 IKT-
kunskap	

Lärande	
strategier	

Digital	Bildning	

VFU	1	 I	 	 	 	
VFU	2	 I	 I	 	 	
VFU	3	 	 I	 I	 	 	
 
I	 ovanstående	 tabell	 ser	 vi	 att	 de	 kursmål	 som	 kategoriserats	 in	 berör	 Krumsviks	 första	 och	 andra	
kategori.	 Digitala	 färdigheter,	 som	 alltså	 avser	 ett	 problemfritt	 användande	 av	 digital	 teknik	 och	
digitala	verktyg,	berörs	3	gånger,	1	gång	per	respektive	kurs.	Didaktisk	IKT-kunskap,	som	i	sin	tur	är	
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kunskapen	om	hur	 IKT-verktyg	 kommer	 till	 användning	 i	 undervisningen,	berörs	2	 gånger,	 1	 gång	 i	
VFU	2	och	1	gång	i	VFU	3.	De	kursmål	som	kategoriserats	in	i	tabellen	är:	
	

• VFU	1:	använda	digitala	lärresurser	i	planering	och	undervisningsmoment.	
• VFU	 2:	 använda	 digitala	 lärresurser	 och	 estetiska	 uttrycksformer	 i	 den	 pedagogiska	

verksamheten	samt	visa	förmåga	att	värdera	didaktiska	konsekvenser.	
• VFU	 3:	 använda	 digitala	 lärresurser	 och	 estetiska	 uttrycksformer	 i	 den	 pedagogiska	

verksamheten	samt	visa	förmåga	att	värdera	didaktiska	konsekvenser.	
	
Av	dessa	är	det	de	kursmål	för	VFU	2	och	VFU	3	som	ansetts	beröra	såväl	digitala	färdigheter	
som	didaktisk	IKT-kunskap.		
	
I	kommande	tabell	kan	man	se	de	data	som	rör	ämnes-	och	ämnesdidaktiska	studier.	Detta	område	
innehåller	 rör	blivande	 lärares	ämnesdidaktiska	kompetens	och	 innehåller	kurser	 inom	ämnen	som	
svenska,	 engelska,	 matematik,	 samhällsorienterande	 ämnen	 och	 naturorienterande	 ämnen.	 9	 av	
kursmålen	 har	 kategoriserats	 in	 som	 IKT-relaterade	 efter	 Krumsviks	 modell	 och	 2	 av	 dessa	 anses	
tillhöra	mer	än	en	kategori.	
 
Kurs	 Digitala	

färdigheter	
Didaktisk	 IKT-
kunskap	

Lärande	
strategier	

Digital	Bildning	

Matematik	I	 I	 I	 	 	
Matematik	III	 I	 	 	 	
Svenska	II	 	 I	 I	 	
Svenska	III	 I	 I	 	 	
Engelska	 I	 I	 	 	
Natur	&	teknik	 I	 	 I	 	
 
Digitala	färdigheter	berörs	inom	de	ämnes-	och	ämnesdidaktiska	studierna	5	gånger	medan	didaktisk	
IKT-kunskap	 berörs	 4	 gånger.	 Lärande	 strategier,	 en	 metastrategi	 för	 hur	 digitala	 färdigheter	 och	
didaktisk	IKT-kunskap	skall	kunna	implementeras	i	det	föränderliga	pedagogiska	landskapet,	berörs	2	
gånger.	De	kursmål	som	kategoriserats	in	i	tabellen	är:	
	

• Matematik	 I:	 Använda	 olika	 undervisningsmaterial	 och	 tekniker	 utifrån	 matematiska	 och	
didaktiska	begrepp	och	teorier.	

• Matematik	 III:	 Tillämpa	 kvantitativa	 metoder	 på	 stora	 databaser	 med	 koppling	 till	
matematikdidaktik,	dra	slutsatser	och	kritiskt	granska	slutsatsernas	giltighet.	

• Svenska	 II:	 Redogöra	 för	 och	 analysera	 berättande	 i	 olika	 medier	 och	 i	 olika	 estetiska	
uttrycksformer.	

• Svenska	III:	Kritiskt	granska	och	tillämpa	olika	bedömningsverktyg,	inklusive	betygssättning,	för	
tal-	 läs-	och	skrivutveckling	 i	årskurs	4-6.	Beskriva,	analysera	och	kritiskt	granska	skönlitterära	
texter	 och	 sakprosatexter	 som	 elever	 såväl	 läser	 som	 skriver	 i	 olika	modaliteter	 och	medier	
(lägg	märke	till	att	detta	är	två	separata	kursmål	som	skiljs	åt	av	en	punkt).	

• Engelska:	 Förklara	 grammatiska	 företeelser	 som	 kommer	 att	 ingå	 i	 den	 framtida	
undervisningssituationen.	 Kunna	 självständigt	 revidera	 en	 skrivuppgift	 efter	 att	 ha	 inhämtat	
kritiska	synpunkter	(lägg	märke	till	att	detta	är	två	separata	kursmål	som	skiljs	åt	av	en	punkt).	
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• Natur	och	teknik:	Tillämpa	teknik	i	elevernas	vardag.	Integrera	naturvetenskap	och	teknik	med	
andra	skolämnen	för	grundskolan	årskurs	4-6	(lägg	märke	till	att	detta	är	två	separata	kursmål	
som	skiljs	åt	av	en	punkt).	

	
Av	 dessa	 kursmål	 är	 det	 de	 för	 Matematik	 I	 och	 Svenska	 II	 som	 anses	 beröra	 mer	 än	 en	
kategori.	Det	för	Matematik	I	berör	såväl	digitala	färdigheter	som	didaktisk	IKT-kunskap	medan	
det	för	Svenska	II	berör	såväl	didaktisk	IKT-kunskap	som	lärande	strategier.	
	
Det	 sista	 området,	 studier	 inom	 den	 utbildningsvetenskapliga	 kärnan,	 har	 inte	 ansetts	 innehålla	
något	 kursmål	 som	 efter	 de	 uppsatta	 kriterierna	 uppfyller	 en	 kategorisering	 inom	 IKT-relaterade	
kursmål.	
	
Avslutningsvis	 redovisas	 en	 sammanställning	 av	 samtliga	 kursmål	 som	 kategoriserats	 in	 som	 IKT-
relaterade	med	en	 tilläggsrad	 för	antal	mål	 inom	respektive	kategori	och	en	 tilläggskolumn	 för	det	
sammanlagda	 antalet	 IKT-relaterade	 kursmål.	 Av	 tabellen	 kan	 man	 utläsa	 att	 de	 olika	 kursmålen	
berör	digitala	färdigheter	8	gånger.	Att	didaktisk	IKT-kunskap	berörs	6	gånger.	Att	lärande	strategier	
berörs	2	gånger	och	att	digital	bildning	aldrig	berörs	i	något	kursmål.	Sammanlagt	berörs	någon	form	
av	digital	kompetens	16	gånger.	
 
 
Kurs	 Digitala	

färdigheter	
Didaktisk	
IKT-kunskap	

Lärande	
strategier	

Digital	
Bildning	

Antal	
kategorier	
totalt:	

Matematik	I	 I	 I	 	 	 	
Matematik	III	 I	 	 	 	 	
Svenska	II	 	 I	 I	 	 	
Svenska	III	 I	 I	 	 	 	
Engelska	 I	 I	 	 	 	
VFU	1	 I	 	 	 	 	
VFU	2	 I	 I	 	 	 	
VFU	3	 	 I	 I	 	 	 	
Natur	 &	
teknik	

I	 	 I	 	 	

Summa:	 8	 6	 2	 	 16	

	

6.2	Resultat	för	kvalitativa	intervjuer	

Nedan	följer	en	redovisning	av	de	resultat	som	har	framkommit	vid	intervjuer	med	lärarstudenter	vid	
utbildningen.	 Resultaten	 redovisas	 under	 de	 olika	 teman	 som	 har	 använts	 i	 de	 olika	 intervjuerna.	
Detta	 för	 att	 läsaren	 enkelt	 skall	 kunna	 följa	 intervjuernas	 gång	 och	 samtidigt	 få	 en	 klar	 bild	 av	
resultaten.	Av	samma	anledning	sker	analysen	av	intervjuerna,	som	poängterats	i	kapitlets	inledning,	
först	i	kommande	avsnitt:	Diskussion	&	analys.	
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Tema	1	-	Egen	syn	på	IKT	

Studien	 visar	 att	 samtliga	 studenter	 hänvisar	 till	 IKT	 som	 användningen	 av	 digitala	 medier	 i	
undervisningen.	Alla	 studenter	 ger	exempel	på	 IKT-verktyg	 som	Smartboards,	 appar,	 Ipads,	Power-
Point,	Prezi,	film	och	program.	Endast	en	student	frångår	de	andras	mönster	och	talar	om	att	IKT	för	
hen	är	att	”ta	en	del	av	elevernas	vardag”	och	plocka	in	den	i	klassrummet.	De	övriga	håller	sig	till	att	
prata	om	IKT	som	tekniska	hjälpmedel	av	olika	slag.			
	
På	frågan	om	IKT	och	digitala	medier	kan	bidra	till	att	gynna	elevernas	lärande	är	samtliga	studenter	
är	överens	om	att	så	är	fallet.	Svar	som:	”Absolut!	Definitivt!	Självklart!”	Går	att	återfinna	i	samtliga	
transkriberingar	 och	 studenterna	 pratar	 om	 hur	 användningen	 av	 IKT	 gynnar	 lärandet	 i	 liknande	
banor.	En	student	nämner	att	fördelen	med	IKT	är	att	det	går	att	lätt	att	anpassa	efter	elevernas	olika	
behov	medan	en	 annan	 talar	 om	det	 som	 lockande	och	motiverande.	 En	 tredje	 nämner	 att	 IKT	 är	
positivt	då	det	är	en	del	av	elevernas	liv	och	på	så	sätt	blir	autentiskt.		En	student	pratar	om	att	IKT	är	
praktiskt	då	det	är	enklare	för	lärare	att	till	exempel	rätta	uppgifter	på	datorn.	Tre	studenter	pratar	i	
liknande	ordalag	om	att	IKT	är	framtiden	och	samtliga	studenter	tror	att	IKT-verktygen	kommer	att	få	
mer	och	mer	plats	i	skolans	värld.	
	
Studenterna	 får	 också	 frågan	 om	 de	 ser	 några	 svårigheter	 med	 användningen	 av	 IKT	 och	 digitala	
medier	 i	 skolan.	 Även	 här	 är	 studenterna	 enade.	 Alla	 studenter	 nämner	 dålig,	 bristande	 och	 ej	
fungerande	 teknik	 tillsammans	med	dålig	 kompetens	hos	 lärarna	 som	de	 två	 största	 svårigheterna	
med	IKT-användning.	Flera	studenter	pratar	om	oladdade	datorer,	dålig	tillgång	på	projektorer	som	
måste	bokas	i	förväg	och	att	lärarna	som	är	färdigutbildade	inte	vet	hur	man	skall	använda	tekniken.		
Två	 studenter	pratar	 också	om	att	 det	 är	 väldigt	 olika	hur	bra	 lärarna	 är	 på	 att	 använda	 IKT	 vilket	
leder	 till	 klyftor	 i	 elevernas	 utbildning.	 En	 student	 säger	 att	 lärarna	 heller	 aldrig	 blir	 bättre	 för	 att	
”man	gör	det	man	är	bekväm	med”.	

Tema	2	–	IKT	i	den	egna	utbildningen	

Studien	försöker	besvara	frågorna	om	studenterna	får	möjlighet	att	tillägna	sig	olika	IKT-verktyg	samt	
didaktiska	 kunskaper	 inom	 IKT	 vid	 sin	 utbildning.	 Det	 andra	 intervjutemat	 (Se	 bilaga	 1)	 ”IKT	 i	 den	
egna	undervisningen”	behandlar	 i	 sex	 frågor	 studenternas	egna	 tankar,	upplevelser	och	åsikter	om	
IKT-undervisningen	vid	lärarutbildningen.	
	
Fem	av	 sex	 studenter	 anser	 att	undervisningen	 i	 IKT	är	bristfällig.	 Studenterna	anser	 att	den	givna	
IKT-undervisningen	 inte	 ger	 tillräckligt	 med	 kunskaper	 för	 att	 de	 som	 blivande	 lärare	 skall	 kunna	
komma	ut	och	använda	IKT	i	sin	dagliga	undervisning.	De	fem	studenterna	som	anser	undervisningen	
vara	bristfällig	hävdar	att	den	ofta	är	påtvingad,	hoppig,	sporadisk	och	att	man	inte	ges	möjlighet	att	
öva	sina	färdigheter	inom	IKT.	En	student	nämner	att	det	ofta	känns	som	att	lärarna	kommer	på	”Shit	
vi	måste	ha	någon	IKT	så	vi	skickar	in	någon	liten	föreläsning	lite	här	och	lite	där”.	Den	student	som	ej	
anser	undervisningen	vara	bristfällig	beskriver	den	istället	som	bra	och	väldigt	intressant.	Studenten	
vidhåller	dock	att	 IKT-undervisningen	alltid	 ingår	 i	någon	annan	uppgift	och	 inte	är	en	uppgift	 i	 sig.	
Därtill	beskriver	studenten	sig	själv	som	väldigt	intresserad	av	IKT.	
	
När	 studenterna	 får	 frågan	om	de	under	utbildningen	 fått	möjlighet	 att	prova	på	många	olika	 IKT-
verktyg	svarar	fyra	av	sex	att	de	anser	att	de	inte	fått	chansen	att	prova	många	olika	verktyg.	Dessa	
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fyra	 uppger	 att	 de	 har	 fått	 testa	 några	 olika	 IKT-verktyg	 men	 att	 dessa	 inte	 varit	 så	 många.	 De	
efterfrågar	mer	utbildning	i	de	olika	verktyg	de	fått	testa,	möjlighet	att	testa	fler	verktyg	samt	att	de	
inte	får	några	tips	på	bra	verktyg	som	är	anpassade	till	olika	lärsituationer.	En	student	beskriver	att	
de	sällan	får	prova	olika	verktyg	genom	att	beskriva	avsaknaden	av	möjligheter	till	jämförelse.	”Vi	har	
liksom	inte	fått	så	mycket	 jämförande	utan	 jag	känner	att	vi	har	mer	fått	så	här...	det	här	kan	man	
göra,	det	här	kan	man	göra,	that´s	 it”.	De	två	studenter	som	ansett	sig	fått	testa	flera	olika	verktyg	
hävdar	att	de	fått	testa	flera	verktyg	men	beskriver	också	att	det	är	för	lite	utbildning	i	verktygen	och	
att	 det	 inte	 går	 att	 komma	 ihåg	 vad	 man	 lärt	 sig	 då	 det	 sker	 så	 sällan.	 En	 student	 beskriver	 att	
konsekvensen	av	att	utbildningen	i	IKT-verktyg	sker	så	sällan	blir	att	”det	kommer	ju	vara	att	när	jag	
kommer	ut	så	kommer	jag	lära	mig	på	nytt	eller	ta	det	till	mig	där	och	då”.						
	
Studenterna	får	också	en	liknande	fråga	om	huruvida	de	anser	att	de	under	utbildningen	får	tillägna	
sig	 didaktiska	 kunskaper	 inom	 IKT.	 På	 nytt	 är	 fem	 av	 sex	 studenter	 överens	 om	 det	 bristande	
didaktiska	 perspektivet	 inom	 IKT.	 Flera	 studenter	 beskriver	 hur	 lärarna	 aldrig	 tar	 upp	 didaktiska	
perspektiv,	att	 ingen	beskriver	varför	de	håller	på	med	 IKT	och	att	det	aldrig	pratas	om	 IKT	utifrån	
barnens	 lärande.	Flera	studenter	nämner	också	att	det	är	väldigt	olika	från	 lärare	till	 lärare	när	det	
gäller	 den	 egna	 kompetensen	 inom	 IKT	 och	 hur	 man	 förmedlar	 ett	 didaktiskt	 perspektiv	 till	 sina	
studenter.	 Tre	 studenter	beskriver	hur	vissa	 lärare	 tar	upp	didaktiska	perspektiv	medan	andra	 inte	
gör	det.	En	av	dessa	beskriver	också	hur	didaktikperspektivet	 inom	IKT	 inte	speglar	alla	kurser	utan	
att	det	i	vissa	kurser	är	bra	och	i	andra	kurser	är	sämre.	En	student	beskriver	lärarnas	intresse	för	IKT	
didaktik	som	att	”varje	lärare	som	vi	har	haft	på	universitetet	har	sitt	ämne,	forskar	 inom	ett	ämne	
och	man	känner	så	här...	ja	men	det	här	är	mitt	ämne	varför	ska	jag	ta	nånting	annat,	eller	undervisa	i	
nånting	 annat”.	 En	 student	 tycker	 att	 det	 didaktiska	 perspektivet	 inom	 IKT	 behandlats	 under	
utbildningen	men	vidhåller	också	att	det	inte	tagits	upp	i	detalj.	
	
Under	intervjuguidens	andra	del	finns	flera	återkommande	teman	som	samtliga	studenter	berör.	För	
det	första	pratar	flera	om	IKT-undervisningen	som	experimentell	och	på	lek.	En	student	beskriver	hur	
man	 får	 ”experimentera”	med	 Smartboards.	 En	 annan	 som	 att	man	 får	 ”röra”	 den.	 Ytterligare	 en	
student	får	frågan	om	vad	hen	anser	om	handledningen	inom	IKT	vid	utbildningen	och	svarar	då	att	
den	ofta	är	mycket	på	lek	och	inte	på	riktigt.	En	student	svarar	också	på	frågan	om	huruvida	hen	fått	
didaktisk	 utbildning	 inom	 IKT	 och	 svarar	 då	 att	 ”det	 är	 ju	 ingen	 John	 Hattie	 snubbe	 liksom	 som	
berättar	varför	IKT	är	så	himla	bra	för	undervisningen”.						
	
Ett	annat	tydligt	tema	är	den	upplevda	bristen	på	förankring	vid	utbildningen.	Flera	studenter	pratar	
om	att	de	saknat	praktiska	exempel	och	möjligheten	att	själva	hålla	på	aktivt	med	IKT.	Flera	beskriver	
också	att	det	inte	finns	någon	uppföljning	av	IKT-momenten.	Alla	studenter	återkommer	också	någon	
gång	under	 intervjun	 till	att	 IKT-moment	ofta	bara	är	del	av	andra	uppgifter	och	aldrig	 får	 stå	 som	
uppgifter	i	sig.	En	student	beskriver	bristen	på	förankring	genom	att	ge	ett	exempel.	”Det	fanns	nog	
en	 tanke	 från	 början	 att	 den	 här	 bloggen	 skulle	 uppdateras	 kontinuerligt	 under	 hela	
lärarprogrammets	gång.	Men	så	vart	det	inte	för	någon	nu	när	man	sitter	här	på	sjätte	terminen”.	
	
Slutligen	 pratar	 alla	 studenter	 någon	 gång	 om	 den	 varierande	 kompetensen	 inom	 IKT	 bland	
universitetets	 lärarutbildare.	 Studenterna	 berättar	 att	 lärarutbildarnas	 kompetens	 upplevs	 som	
väldigt	varierande,	att	vissa	är	duktiga	och	andra	inte	samt	att	IKT-momenten	ofta	känns	påtvingade	
även	för	lärarna.	En	student	beskriver	detta	genom	att	hävda	”Det	är	ju	nästan	bara	2	lärare	på	hela	
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skolan	 som	 har	 koll	 och	 det	 är	 ju	 väldigt	 lite	 procent	 av	 alla	 lärare.	 Det	 känns	 som	 om	 alla	 skulle	
behöva	vet	lite	även	dom	lärare	som	lär	ut	andra	ämnen	också”.		

Tema	3	–	Progression	

I	 intervjuns	 avslutande	 del	 får	 studenterna	 frågor	 om	 hur	 de	 upplever	 progressionen	 inom	 IKT-
undervisning	under	utbildningens	gång.	Avslutningsvis	får	de	också	frågan	huruvida	de	fått	möjlighet	
att	tillägna	sig	tillräckliga	kunskaper	för	att	komma	ut	i	arbetslivet	och	känna	sig	helt	trygga	inom	IKT-
undervisning.	
	
Ingen	 av	 de	 tillfrågade	 studenterna	 upplever	 att	 det	 finns	 en	 tydlig	 röd	 tråd	 kring	 IKT	 vid	
utbildningen.	Flera	uppger	att	det	kommer	lite	från	och	till,	att	det	är	olika	mycket	i	olika	kurser	och	
att	det	i	vissa	kurser	inte	finns	IKT	över	huvud	taget.	Två	studenter	beskriver	hur	de	upplever	att	IKT	
ofta	slängs	 in	 i	undervisningen.	En	student	beskriver	hur	det	känns	som	att	utbildningens	ansvariga	
kommer	på	att	man	måste	ha	IKT	och	att	de	då	”drar	in	ett	sånt	här	seminarie	som	jag	pratade	om	
tidigare	på	två	timmar	där	man	kör	lite	Active-board	och	sen	kan	man	sätta	check	på	det”.	
	
Tydligt	är	också	att	flera	studenter	känner	att	de	inte	anser	att	deras	egen	utveckling	inom	IKT	gått	
framåt	 under	 åren	 vid	 utbildningen.	 Tre	 studenter	 beskriver	 hur	 deras	 utveckling	 stått	 still	 och	
förklarar	detta	med	att	det	är	 för	 långt	mellan	de	olika	 IKT	uppgifterna,	att	det	 inte	 finns	en	 tydlig	
struktur	 kring	 IKT	 och	 att	 de	 aldrig	 får	 chansen	 att	 använda	 IKT.	 Två	 studenter	 beskriver	 att	 de	
upplevt	 att	 deras	 utveckling	 gått	 framåt.	 Den	 ena	 av	 dessa	 hävdar	 att	 detta	 dock	 inte	 beror	 på	
utbildningen	utan	att	kunskapen	snarare	 inhämtats	via	vänner.	Den	andra	beskriver	att	hen	har	ett	
stort	 eget	 intresse	 för	 IKT	 och	 därigenom	 tagit	 uppgifterna	 i	 IKT	 på	 allvar	 och	 velat	 prestera.	 Hen	
säger	också	att	hen	fått	en	vidgad	pedagogisk	syn	kring	IKT	på	utbildningen.	
	
När	 studenterna	 avslutningsvis	 tillfrågas	 huruvida	 de	 anser	 att	 de	 inhämtat	 tillräckliga	 kunskaper	
inom	IKT	för	att	komma	ut	i	arbete	och	känna	sig	helt	trygga	i	IKT-undervisning	svarar	fem	av	sex	att	
så	 inte	 är	 fallet.	 En	 student	 uppger	 att	 hen	behöver	mer	 utbildning	 för	 att	 känna	 sig	 trygg	och	 en	
annan	att	hen	kommer	att	hålla	sig	till	det	lilla	hen	kan.	Den	student	som	känner	sig	trygg	beskriver	
att	detta	 tragiskt	nog	beror	på	att	hen	vet	hur	det	 ser	ut	 i	 verkligheten	och	att	 lärarna	där	ofta	är	
ännu	längre	efter.	En	student	poängterar	också	att	hen	känner	sig	än	mer	obekväm	inom	IKT-didaktik	
och	beskriver:	”Jag	är	inte	riktigt	säker	på	varför	jag	skall	använda	det	jag	vet	bara	att	det	bör	man	ha	
med”.	Osäkerhet	inom	IKT-didaktik	är	något	som	alla	tillfrågade	studenter	känner.	
	
I	den	avslutande	delen	blir	ytterligare	ett	tema	tydligt.	Alla	studenter	har	under	intervjun	uppgett	att	
den	 IKT-utbildning	de	får	ofta	är	knuten	till	VFU-perioderna	vid	utbildningen.	Studenterna	upplever	
detta	på	två	sätt.	För	det	första	att	VFU-perioderna	präglas	av	mer	IKT	än	den	övriga	undervisningen	
och	 att	 de	 där	 får	 chansen	 att	 under	 längre	 tid	 använda	 sig	 av	 IKT.	 För	 det	 andra	 upplever	 flera	
studenter	att	IKT-uppgifterna	under	VFU:n	känns	påslängda	och	oplanerade.	Tre	studenter	tar	också	
upp	det	 faktum	att	 det	 är	 väldigt	 beroende	 av	 vilken	 skola	man	hamnar	på	och	 vilken	handledare	
man	får.	Har	man	tur	och	får	en	skola	med	resurser	och	en	kunnig	handledare	så	är	det	bra	men	det	
kan	också	vara	tvärtom	En	student	beskriver	”jag	har	känt	att	jag	inte	har	fått	en	handledare	som	kan	
hjälpa	 mig	 att	 utvecklas	 inom	 IKT...om	 man	 har	 fått	 en	 handledare	 som	 är	 väldigt	 duktig	 på	 att	
använda	IKT	då	kanske	man	känner	att	man	har	utvecklats”.				
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6.3	Analys	efter	teori	
Som	 visats	 i	 den	 kvantitativa	 innehållsanalysen	 är	 det	 framförallt	 Krumsviks	 första	 kriterium	 för	
pedagogisk	 digital	 kompetens,	 digitala	 färdigheter,	 som	premieras	 i	mellanstadielärarutbildningens	
kursplaner.	Kursplanerna	 tar	dock	också	upp	didaktisk	 IKT-kunskap,	Krumsviks	anda	kriterium,	 i	 ett	
antal	 kursmål	 spridda	 över	 mellanstadielärarstudenternas	 VFU-perioder	 och	 deras	 ämnes-	 och	
ämnesdidaktiska	studier.		
	
Den	 kvantitativa	 innehållsanalysen	 tydliggör	 också	 att	 djupare	 förståelse	 för	 IKT,	 hur	 digitala	
färdigheter	och	didaktisk	IKT-kunskap	skall	implementeras	i	det	föränderliga	pedagogiska	landskapet	
(Krumsviks	 tredje	 kriterium)	 får	 betydligt	mindre	 utrymme	 i	 kursplanerna.	 Den	 digitala	 bildningen	
(Krumsviks	fjärde	kriterium)	vilken	beskrivs	som	ett	metaperspektiv	över	modellens	övriga	delar	tas	
över	huvud	inte	upp	i	kursplanerna.		
	
Ställda	 mot	 de	 resultat	 som	 framkommit	 i	 de	 kvalitativa	 intervjuerna	 visar	 den	 kvantitativa	
innehållsanalysens	 resultat	 upp	 såväl	 överensstämmande	 som	 diskrepans.	
Mellanstadielärarstudenterna	 lyfter	 fram	 att	 den	 faktiska	 utbildning	 som	 ges	 främst	 riktas	 mot	
handhavande	 av	 tekniska	 hjälpmedel	 vilket	 motsvarar	 Krumsviks	 första	 kriterium	 för	 pedagogisk	
digital	kompetens	och	också	överensstämmer	med	det	kursplanerna	säger.	5	av	6	lärarstudenter	har	
därtill	en	syn	på	IKT	som	kan	beskrivas	som	just	detta:	hur	man	använder	digitala	medier	i	skolan.		
	
Vad	gäller	didaktisk	IKT-kunskap	(Krumsviks	andra	kriterium)	uppstår	en	diskrepans	mellan	resultaten	
från	de	kvalitativa	intervjuerna	och	den	kvantitativa	innehållsanalysen.	Mellanstadielärarstudenterna	
menar	att	de	 får	 föga	undervisning	 i	didaktik	 som	rör	 IKT,	något	 som	alltså	motsäger	det	 som	står	
utskrivet	i	kursplanerna.	Det	uppstår	alltså	en	fråga	huruvida	studenterna	får	möjlighet	att	tillägna	sig	
Krumsviks	andra	kriterium	eller	inte,	något	som	diskuteras	vidare	i	kommande	avsnitt:	Diskussion.	
	
En	tolkning	av	 intervjuerna	tyder	också	på	vad	kursplanerna	redan	visat	kring	Krumsviks	 tredje	och	
fjärde	 kriterium.	 Ingen	 av	 studenterna	 talar	 någonsin	 om	 hur	 IKT-skall	 implementeras	 i	 det	
pedagogiska	 landskapet	 eller	 hur	de	 tränats	 i	 att	 göra	moraliska	överväganden	gällande	 IKT.	Detta	
kan	 därför	 tolkas	 som	 att	 mellanstadielärarstudenterna	 alltså	 inte	 får	 någon	 möjlighet	 att	 möta	
djupare,	mer	kognitiva	förmågor	rörande	IKT	vid	sin	utbildning.	
	
Sammantaget	 visar	 studien	 alltså	 hur	 kursplanerna	 försöker	 uppfylla	 Krumsviks	 första	 respektive	
andra	 kriterium	 för	 pedagogisk	 digital	 kompetens:	 tekniska	 färdigheter	 och	 didaktisk	 IKT-kunskap.	
Medan	 lärande	 strategier	 och	digital	 bildning,	 Krumsviks	 tredje	 och	 fjärde	 kriterium,	 lyser	med	 sin	
frånvaro.	 Det	 verkar	 dock	 råda	 diskrepans	 gällande	 den	 didaktiska	 IKT-kunskapen	 då	
mellanstadielärarstudenterna	i	intervjuerna	uppgett	att	de	får	föga	utbildning	i	detta.	

6.4	Sammanfattning	

Studien	visar	att	de,	av	Uppsala	universitet,	uppsatta	kursmålen	för	lärarutbildningen	år	4-6	tar	upp	
digitala	färdigheter	8	gånger	och	didaktisk	IKT-kunskap	6	gånger.	Lärande	strategier	tas	endast	upp	2	
gånger	och	digital	bildning,	 som	enligt	Krumsvik	 skall	 förstås	 som	 förmågan	att	göra	moraliska	och	
etiska	överväganden	över	hur	tekniken	påverkar	det	sätt	vi	lär	oss	på	tas	aldrig	upp.		Sammanlagt	tas	
de	olika	kategorierna	för	digital	pedagogisk	kompetens	upp	16	gånger.	
	
Studien	visar	vidare	hur	studenter	vid	lärarutbildningen	i	Uppsala	anser	att	de	inte	får	tillräckligt	med	
IKT-relaterad	 utbildning.	 Flera	 teman	 har	 genom	 intervjuer	med	 studenter	 blivit	 tydliga.	 Däribland	
upplever	studenterna	en	brist	på	förankring	av	IKT-undervisning	vid	utbildningen,	att	den	utbildning	
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som	 ges	 ofta	 känns	 påslängd	 och	 lekaktig,	 att	 lärarutbildarna	 vid	 universitetet	 besitter	 varierande	
kompetens	inom	IKT,	att	det	saknas	didaktisk	IKT-undervisning	samt	att	den	utbildning	som	ges	inom	
IKT	ofta	är	förlagd	till	VFU-perioderna.		
	
Resultaten	ger	möjlighet	till	såväl	analys	och	diskussion.	Även	om	den	kvantitativa	innehållsanalysen	
av	 kursplanerna	 i	 sig	 är	 en	 analys	 samt	 att	 en	 analys	 av	 resultaten	 redan	 gjorts	 utifrån	 den,	 för	
studien	använda,	teoretiska	modellen	kommer	följande	avsnitt	att	diskutera	studiens	resultat	utifrån	
tidigare	forskning	som	gjorts	gällande	IKT	och	implementeringen	av	denna	vid	lärarutbildningen	samt	
utifrån	studiens	syfte	och	frågeställningar.	
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7. Diskussion 
Syftet	 med	 denna	 studie	 har	 varit	 att	 undersöka	 undervisning	 inom	 IKT	 och	 digitala	 medier	 vid	
grundlärarprogrammet	 i	 Uppsala.	 Studien	 har	 försökt	 besvara	 huruvida	 lärarstudenterna	 ges	
möjlighet	 att	 tillägna	 sig	 didaktiska	 kunskaper	 inom	 IKT	 samt	 om	 de	 får	 möta	 olika	 IKT-verktyg	
anpassade	 för	 de	 elevårskurser	 som	 de	 senare	 skall	 undervisa.	 I	 följande	 avsnitt	 analyseras	 och	
diskuteras	 studien	 resultat	därför	utifrån	 studiens	 syfte	och	 frågeställningar,	 tidigare	 forskning	och	
den	teoretiska	modell	som	använts	i	studien.		

7.1	Grundläggande	digitala	färdigheter	

En	granskning	av	studiens	resultat	visar	att	studenterna	upplever	att	det	är	tekniska	färdigheter	och	
förmågan	att	använda	teknik	som	premieras	vid	lärarutbildningen	i	Uppsala.	Studien	styrker	därmed	
det	 Reneland-Forsman	 (2011)	 tidigare	 framlagt	 som	 ett	 problem	 för	 implementeringen	 av	 IKT	 vid	
lärarutbildningen:	att	utbildningen	som	ges	 inom	IKT	främst	berör	handhavandet	av	teknik	och	inte	
didaktisk	kunskap.		
	
Att	 premiera	 grundläggande	 digitala	 färdigheter	 framför	 didaktisk	 IKT-kunskap	 kan	 verka	 logiskt.	
Utan	kunskap	om	hur	man	skall	handskas	med	olika	IKT-verktyg	blir	det	i	princip	omöjligt	att	kunna	
tänka	 steget	 längre	och	 förstå	hur	de	 skall	 kunna	 användas	 i	 olika	undervisningssammanhang.	Det	
kan	 därför	 ses	 som	 lovande	 att	 lärarstudenter	 får	möjlighet	 att	 tillägna	 sig	 grundläggande	 digitala	
färdigheter	 vid	 utbildningen.	 Samtidigt	 är	 frågan	 om	det	 verkligen	 går	 att	 kan	 göra	 en	 uppdelning	
mellan	digitala	färdigheter	och	didaktisk	IKT-kunskap.	Att	kunna	hantera	IKT-verktyg	spelar	i	sig	föga	
roll	om	användaren	ändå	inte	vet	hur	dessa	skall	användas	didaktiskt.		
	
Om	en	 lärarstudent	 skall	 undervisa	 i	matematik	 behöver	 hen	 lära	 sig	 både	 ämnet	matematik	men	
också	hur	man	lär	ut	matematiken.	Likt	resonemanget	ovan	räcker	det	inte	att	lärarstudenten	förstår	
matematiken	 om	 hen	 ändå	 inte	 behärskar	 lära	 ut	 den.	 Vid	 lärarutbildningen	 har	 man	 därför	
”ämnesdidaktiska	 studier”	 där	 förmågan	 att	 lära	 ut	 kopplas	 till	 just	 det	 ämne	 som	 studenterna	 i	
framtiden	 kommer	 att	 undervisa	 i.	 Studiens	 resultat	 tyder	 dock	 på	 att	 så	 inte	 är	 fallet	 gällande	
användningen	av	 IKT.	 Istället	övas	användningen	av	verktygen	 (i	 jämförelsen	matematiken)	separat	
medan	den	didaktiska	kunskapen	lyser	med	sin	frånvaro.	
	
I	 framtiden	 skall	 lärare,	 enligt	 Skolverket	 (2016),	 tillgodose	 samtliga	 elever	med	 en	 adekvat	 digital	
kompetens.	 Då	 räcker	 det	 inte	med	 att	 lärarna	 själva	 behärskar	 olika	 IKT-verktyg.	 De	måste	 också	
besitta	förmåga	att	både	använda	dessa	verktyg	i	elevernas	utbildning	och	förmå	eleverna	att	själva	
behärska	olika	digitala	verktyg.	En	väg	att	gå	torde	vara	att	denna	förmåga	övades	parallellt	med	det	
egna	användandet	av	IKT-verktyg	under	lärarutbildningen.	Något	som	studien	visat	inte	är	fallet.	

7.2	Didaktisk	IKT-kunskap	

I	 studien	 har	 fem	 av	 sex	 studenter	 varit	 eniga	 om	 att	 den	 utbildning	 som	 ges	 inom	 didaktisk	 IKT-
kunskap	 är	 bristfällig	 och	 flera	 har	 uppgett	 att	 didaktisk	 IKT-kunskap	 aldrig	 tas	 upp	 i	 vidare	
utsträckning.	Resultatens	stödjer	 inte	bara	de	 resultat	 tidigare	 forskare	 framlagt	utan	på	nytt	 tycks	
samma	misstag	 upprepas.	 Enochsson	 (2010)	 har	 visat	 hur	 lärarstudenter	 känner	 sig	 säkra	 på	 den	
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tekniska	 användningen	 av	 IKT-verktyg	 men	 att	 det	 är	 de	 didaktiska	 kunskaperna	 inom	 IKT	 som	
saknas.	Så	tycks	även	vara	fallet	vid	Uppsala	grundlärarutbildning.		
	
Man	kan	fråga	sig	varför	utbildningen	inte	möjliggör	inhämtande	av	didaktisk	IKT-kunskap.	En	möjlig	
förklaring	är	att	kompetensen	inte	finns	bland	lärarutbildarna	och	att	det	på	så	sätt	blir	omöjligt	att	
utbilda	 lärarstudenterna	didaktiskt.	Buskqvist	och	Molin	 (2011)	har	 tidigare	visat	att	 just	bristen	på	
kunskap	och	 forskningslitteratur	bland	 lärarutbildarna	är	ett	problem	för	 implementeringen	av	 IKT-
undervisning	vilket	stöds	av	resultaten	från	denna	studies	intervjuer	där	studenterna	uppger	att	det	
finns	en	varierande	kompetens	bland	lärarutbildarna	vid	Uppsala	universitet.		
	
En	 annan	möjlig	 förklaring	 är	 att	 IKT	 förknippas	med	 användandet	 av	 digitala	 redskap	och	 att	 den	
didaktiska	 aspekten	 helt	 glöms	 bort	 så	 som	 Krumsvik	 (2011)	 argumenterat	 för.	 Om	 det	 stämmer	
skulle	det	tyda	på	att	de	undervisande	lärarutbildarna	vid	mellanstadielärarutbildningen	helt	enkelt	
inte	undervisar	om	didaktisk	IKT-kunskap	eftersom	de	tror	att	undervisning	inom	IKT	handlar	om	att	
lära	 sig	behärska	olika	 IKT-verktyg.	Om	denna	 tes	 stämmer	 faller	på	andra	 studier	att	bevisa.	Dock	
verkar	 det	 som	 att	 IKT-undervisning	 fortfarande	 förknippas	med	 användningen	 av	 digitala	 verktyg	
trots	att	det	nu	är	fem	år	sedan	Krumsvik	lyfte	sitt	resonemang.		
	
Vilken	 förklaring	 som	 än	 gäller	 för	 avsaknaden	 av	 undervisning	 i	 didaktisk	 IKT-kunskap	 vid	
mellanstadielärarutbildningen	så	kvarstår	faktum:	undervisningen	i	didaktisk	IKT-kunskap	lyser,	enligt	
de	intervjuade	studenterna,	med	sin	frånvaro.	

7.3	Diskrepans	

Studien	 har	 visar	 hur	 grundläggande	 digitala	 färdigheter	 och	 didaktisk	 IKT-kunskap	 berörs	 i	
kursplanerna.	 Samtidigt	 anser	 flera	 lärarstudenter	 att	 de	 inte	 får	 tillräcklig	möjlighet	 att	 prova	 på	
olika	IKT-verktyg	och	fem	av	sex	är	eniga	om	att	den	utbildning	som	ges	inom	didaktisk	IKT-kunskap	
är	 bristfällig.	 Resultaten	 visar	 alltså	 att	 det	 finns	 en	 diskrepans	 mellan	 kursplanerna	 och	 den	
upplevda,	faktiska,	utbildningen	vilket	kan	tolkas	på	flera	sätt.	
	
Om	 det	 då	 råder	 diskrepans	 mellan	 kursplanerna	 och	 den	 faktiska	 utbildningen	 är	 frågan	 om	
lärarstudenterna	 får	 tillägna	 sig	 de	 färdigheter	 som	 kursplanerna	 avser.	 Om	 de	 får	 det,	 vilket	 de	
borde	med	tanke	på	Skolverkets	(2016)	senaste	vision,	är	det	fortfarande	bara	ett	steg	på	vägen	för	
att	adekvat	kunna	utföra	det	arbete	de	är	ålagda.		
	
Om	lärarstudenterna,	som	de	i	studien	anser,	 inte	ges	möjlighet	att	inhämta	den	IKT-kompetens	de	
behöver	kan	detta	i	framtiden	leda	till	att	lärarstudenterna	kommer	att	besitta	varierande	kunskaper	
inom	 IKT.	 Misstaget	 som	 redan	 gjorts,	 där	 lärare	 besitter	 olika	 kunskaper	 inom	 IKT	 utefter	 det	
intresse	 de	 har	 och	 inte	 utefter	 den	 utbildning	 de	 fått	 (Samuelsson,	 2014),	 skulle	 på	 nytt	 vara	 ett	
faktum.		
	
Detta	 skulle	 också	 stödja	 Samuelsson	 (2014)	 i	 att	 lärarutbildningen	 åter	misslyckas	med	 att	 ge	 en	
likvärdig	utbildning	till	lärarstudenter	där	alla	besitter	nödvändiga	IKT-kunskaper.	Detta	skulle	kunna	
få	konsekvensen	att	de	klyftor	som	finns	i	användningen	av	digitala	medier	i	skolan	och	som	innebär	
att	 de	 elever	 som	 redan	 är	 duktiga	 blir	 ännu	 duktigare	 och	 de	 som	 behöver	 mer	 stöd	 tappar	
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ytterligare	avstånd	till	de	mer	erfarna	användarna	på	nytt	skulle	reproduceras	med	följden	att	skolan	
än	en	gång	misslyckas	i	att	ge	en	likvärdig	utbildning	till	alla	elever.	

7.4	Bristen	på	kompetens	

Intervjuerna	som	gjorts	 i	 studien	visar	att	kompetensen	bland	 lärarutbildarna	enligt	studenterna	är	
väldigt	varierad	och	att	den	ofta	upplevs	som	bristfällig.	Det	tillsammans	med	att	det	tas	upp	mer	i	
vissa	 ämnen	 än	 i	 andra,	 exempelvis	 nämns	 det	 i	 kursplanerna	 för	 matematik	 men	 inte	 i	 de	 för	
samhällsorienterande	ämnen,	kan	leda	till	att	man	skapar	de	klyftor	i	kompetens	som	nämnts	ovan.	
Det	skulle	också	kunna	leda	till	att	 lärarstudenterna	utvecklar	ämnesdidaktisk	IKT-kompetens	i	vissa	
ämnen	mer	än	i	andra.	Faran	med	det	kan	då	bli	att	framtidens	lärare	kommer	vara	mer	rustade	att	
använda	 IKT	 i	 sin	 undervisning	 i	 somliga	 ämnen	 vilket	 kan	 ge	 en	 väldigt	 varierad	 undervisning	 för	
eleverna.	Vidare	forskning	skulle	i	framtiden	kunna	svara	på	om	det	är	ett	troligt	scenario	eller	 inte	
men	 här	 blir	 också	 en	 annan	 sak	 tydlig:	 Bristen	 på	 kompetens	 bland	 lärarutbildarna	 är	 ett	
återkommande	 tema	 och	 kanske	 också	 ett	 av	 de	 största	 problemen	 när	 det	 gäller	 den	 utbildning	
lärarstudenterna	får.	
	
En	 rimlig	 förklaring	 till	 lärarutbildarnas	 varierande	 kompetens	 torde	 vara	 att	 de	 undervisande	
lärarutbildarna	inte	själva	är	intresserade	av	att	bemästra	IKT,	något	som	också	lyfts	av	Lindblom	m.fl	
(2011).	Många	utbildare	har	egna	forskningsområden	som	för	dem	är	viktigare	än	att	bemästra	och	
därtill	 undervisa	 i	 IKT.	 Att	 ställa	 högre	 krav	 på	 lärarutbildarnas	 egen	 IKT-kompetens	 skulle	 därför	
kunna	vara	ett	sätt	att	motverka	den	varierande	och	bristfälliga	utbildningen	som	 lärarstudenterna	
får	i	IKT.		
	
Ytterligare	en	förklaring	till	bristen	på	IKT-kompetens	bland	lärarutbildarna	kan	vara	att	stora	delar	av	
den	undervisning	som	ges	inom	IKT	är	förlagd	till	VFU-perioderna.	På	nytt	ger	studiens	resultat	däri	
stöd	 till	 Reneland-Forsman	 (2011)	 som	 tryckt	 på	 att	 lärarstudenter	 ofta	 får	 sin	 kunskap	 via	
yrkessamma	 lärare	 varpå	 deras	 erfarenheter	 stannar	 ute	 i	 arbetslivet	 och	 aldrig	 återvänder	 till	
universitetet.	 Det	 förklarar	 dock	 inte	 helt	 varför	 IKT	 inte	 går	 att	 implementera	 bättre	 vid	
lärarutbildningen.	Det	 torde	vara	möjligt	 för	universitetet	att	skapa	förutsättningar	 för	studenterna	
att	 lära	 om	 IKT	 även	 om	 själva	 IKT-övningen	 är	 förlagd	 till	 VFU-perioderna.	 Exempelvis	 skulle	
universitetets	 lärarutbildare	och	de	 lokala	 lärarutbildarna	ha	ett	 tydligare	 samarbete	gällande	vilka	
uppgifter	som	faktiskt	skall	utföras	inom	IKT	vid	VFU-perioderna.	

7.5	Förankring	–	”den	röda	tråden”	

Studiens	 resultat	 har	 visat	 att	 IKT	 inte	 har	 en	 tydlig	 förankring	 vid	mellanstadielärarutbildningen	 i	
Uppsala.	 Trots	 att	 det	 vid	 mellanstadielärarutbildningen	 finns	 21	 olika	 kurser	 där	 alla	 kurser	
innehåller	kursplaner	som	tillsammans	innefattar	runt	200	kursmål	berörs	IKT	totalt	16	gånger	och	då	
ingår	vissa	av	dessa	16	punkter	i	samma	kursmål.	Flera	studenter	uppger	att	de	saknar	en	tydlig	röd	
tråd	 i	 utbildningen	 gällande	 IKT	 och	 detta	 kan	 också	 ses	 i	 kursplanerna	 där	 den	 röda	 tråden	 ofta	
saknas.	Exempelvis	återfinns	 IKT	mål	 i	Matematik	 I	och	Matematik	 III	men	inte	 i	Matematik	 II.	Men	
varför	är	det	så	svårt	att	förankra	IKT	på	lärarutbildningen?	
	
Då	utbildarnas	egen	kompetens	varierar	så	är	det	inte	svårt	att	tolka	detta	som	en	av	anledningarna	
till	att	det	inte	finns	en	tydlig	röd	tråd	gällande	IKT	på	lärarutbildningen.	Hur	ska	det	vara	möjligt	att	
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åstadkomma	 en	 röd	 tråd	 om	 du	 som	 lärarstudent	 först	 har	 en	 lärare	 som	 på	 ett	 adekvat	 sätt	
förankrar	 såväl	 ämneskunskap	 som	olika	 didaktiska	 sätt	 att	 lära	 ut,	 och	 däri	 tar	 upp	 IKT,	 varpå	 du	
flyttar	över	till	en	kurs	där	lärarutbildaren	kanske	både	saknar	intresse	och	kompetens	i	ämnet?	Och	
om	det	inte	finns	en	röd	tråd,	hur	ska	man	då	kunna	få	en	förankring?	
	
En	annan	förklaring	till	avsaknaden	av	den	röda	tråden	kan	ligga	i	att	IKT	är	förhållandevis	nytt,	både	
som	forskningsfält	och	som	undervisningsmetod.	Studiens	intervjuer	stödjer	att	det	inte	verkar	finnas	
någon	lärarutbildare	vid	Uppsala	universitet	som	själv	ägnar	sig	åt	forskning	inom	IKT.	Buskqvist	och	
Molin	(2011)	har	redan	tidigare	argumenterat	att	just	detta	faktum	leder	till	att	IKT	inte	legitimeras	
vid	 lärarutbildningen.	Att	ämnet	är	nytt	skulle	alltså	kunna	 leda	till	att	det	 inte	ses	som	ett	 legitimt	
universitetsämne	 och	 avsaknaden	 av	 forskare	 inom	 ämnet	 skulle	 kunna	 orsaka	 att	 ingen	 känner	
ansvar	för	hur	ämnet	skall	 implementeras	vid	mellanstadielärarutbildningen.	Att	så	inte	är	fallet	för	
mer	 traditionella	 ämnen	 skulle	 kunna	bero	på	 att	 lärarutbildarna	bekräftar	 vikten	 av	dessa	 ämnen	
genom	exempelvis	deras	långa	tradition	som	universitetsämne.		
	
Anledningen	till	bristen	på	en	röd	tråd	och	förankring	av	IKT	vid	lärarutbildningen	lämnas	till	senare	
forskning	att	besvara.	Tydligt	är	dock	att	den	röda	tråden	inte	finns	vid	mellanstadielärarutbildningen	
vid	Uppsala	universitet.	Den	kan	 inte	 skönjas	 i	 kursplanerna	och	 för	de	 intervjuade	 studenterna	är	
den	 osynlig.	 På	 nytt	 ger	 studien	 stöd	 till	 Reneland-Forsmans	 (2011)	 ord	 om	 att	 lärarutbildningen	
behöver	 se	 digital	 kompetens	 som	 en	 kompetens	 av	 betydelse	 och	 visa	 ett	 större	 ansvar	mot	 att	
möta	upp	professionskravet	och	en	förändrad	utbildningsvärld.		

7.6	Många	problem	eller	bara	ett?	

Varierande	 kompetens	 inom	 IKT	 bland	 lärarutbildarna,	 bristen	 på	 förankring	 av	 IKT	 vid	
lärarutbildningen,	 IKT-mål	 som	 förläggs	 till	 VFU-perioderna,	 användningen	 av	 IKT-verktyg	 på	
bekostnad	av	den	didaktiska	 kunskapen	och	 studenter	 som	är	olika	 intresserade	av	 IKT.	Alla	dessa	
punkter	skulle	kunna	ses	som	enskilda	problempunkter	men	också	som	en	enda.	
	
Kanske	är	det	så	enkelt	att	skolvärlden	de	senaste	åren	har	fått	skåda	en	omvandling	så	stor	att	den	
hittills	varit	omöjlig	att	hantera.	Tekniken	har	utvecklats	i	en	takt	som	pedagogiken	inte	hunnit	med	i	
och	däri	har	även	mellanstadielärarutbildningen	hamnat	efter.	Därför	skulle	man	kunna	hävda	att	det	
är	sättet	vi	ser	på	hur	man	skall	undervisa	år	2016	som	behöver	uppdateras.	Istället	för	att	lägga	till	
IKT-moment	 och	 ha	 separata	 kursmål	 som	 rör	 IKT	 kanske	 IKT	 behöver	 just	 den	 förankring	 i	
utbildningen	 som	 studenterna	 efterfrågar.	 Kanske	 är	 det	 just	 det	 som	 behöver	 hända.	 Att	
Smartboards,	 presentationsprogram,	 appar,	 Ipads,	 projektorer	 och	 datorer	 inte	 längre	 ses	 som	
verktyg	man	skall	undervisas	i	utan	snarare	som	verktyg	man	skall	undervisas	med.	IKT	behöver	inte	
bara	vara	en	del	av	utbildningen	det	måste	också	vara	med	och	 forma	utbildningen.	Det	måste	bli	
tydligt	 att	 IKT	 idag	används	 såväl	när	 lärarna	 förmedlar	 kunskap	 som	när	elever	 tar	 till	 sig	den.	 En	
kirurgstudent	 skulle	 aldrig	 få	 ta	 ut	 sin	 examen	 år	 2016	 utan	 att	 kunna	 utföra	 en	 operation	 med	
dagens	moderna	 instrument.	Är	det	då	rimligt	att	vi	utexaminerar	 lärare	som	inte	besitter	kunskap	
för	att	på	ett	adekvat	sätt	använda	modern	teknik	i	sin	undervisning?	
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5.7	Metoddiskussion		

Problemet	 med	 att	 intervjua	 studenter	 ligger	 i	 att	 de	 har	 visat	 sig	 besitta	 en	 viss	 flyktighet.	
Exempelvis	ställde	en	respondent	 in	 intervjun	bara	några	timmar	 innan	vilket	resulterade	 i	 förlorad	
tid	 och	 sökande	 efter	 en	 ny	 respondent.	 Detta	 hade	 möjligen	 inte	 hänt	 om	 man	 intervjuat	 en	
kategori	 människor	 som	 är	 mer	 beroende	 av	 att	 i	 förväg	 avgöra	 sitt	 schema.	 För	 att	 motverka	
liknande	händelser	har	studenterna	 i	god	tid	 innan	fått	veta	tid	och	plats	för	 intervjun.	 I	möjligaste	
mån	har	de	också	påmints	om	den	förestående	intervjun	24	timmar	i	förväg.		
	
Som	 tidigare	 nämnts	 är	 ett	 annat	 av	 studiens	 problem	 att	 jag	 själv	 går	 på	 lärarutbildningen.	
Resultatet	av	det	blir	då	att	 jag	på	förhand	är	bekant	med	många	personer	på	programmet.	För	att	
detta	 inte	skulle	påverka	 intervjuerna	negativt	valdes	de	personer	som	jag	haft	minst	kontakt	med.	
Trots	det	skall	sägas	att	detta	i	någon	mån	fortfarande	kan	påverka	resultatet.	De	personer	som	jag	
inte	umgås	med	kanske	känner	obehag	 inför	en	person	de	mött	under	3	år	men	 inte	pratat	med	 i	
vidare	utsträckning.	Det	kan	också	vara	så	att	respondenterna	känner	att	de	måste	svara	på	ett	visst	
sätt	 för	 att	 tillfredsställa	 mig.	 Båda	 dessa	 anledningar	 skall	 dock	 inte	 ses	 som	 troliga.	 Dels	 har	
personerna	 frivilligt	 valt	 att	 ställa	 upp	 och	 dels	 har	 det	 tydliggjorts	 innan	 intervjuerna	 att	 det	 är	
respondenternas	egna	tankar	kring	ämnet	som	skall	behandlas.		
	
Ett	tredje	problem	jag	brottats	med	var	min	förutfattade	 inställning	till	studiens	troliga	resultat.	Då	
jag	 själv	upplevt	avsaknad	av	 IKT-undervisning	vid	mellanstadielärarutbildningen	hade	 jag	en	 tanke	
redan	innan	att	detta	skulle	avspeglas	i	mina	resultat.	För	att	motverka	detta	letade	jag	mycket,	om	
och	också	 fruktlöst,	 efter	 tidigare	utförd	 forskning	 som	motsade	denna	 tes.	När	detta	 inte	gick	att	
finna	 utgick	 jag	 istället	 själv	 från	 att	 försöka	motbevisa	 den	 forskning	 som	 tidigare	 gjorts	 och	 som	
presenterats	i	avsnitt	3:	Tidigare	forskning.	Även	om	jag	inte	åstadkom	detta	fungerade	tekniken	bra	
för	att	motverka	min	egen	förutfattade	inställning	till	studiens,	enligt	mig,	troliga	resultat.	
	
Slutligen	är	det	möjligt	att	mitt	eget	intresse	för	IKT	och	hur	det	används	i	klassrumssammanhang	kan	
medföra	att	jag	har	svårt	att	förhålla	mig	objektiv	till	ämnet.	Detta	kan	visa	sig	genom	att	jag	ställer	
ledande	frågor	vid	intervjuerna	eller	att	jag	tolkar	kursplanerna	på	ett	sätt	som	anses	vinklat.	För	att	
inte	 riskera	 subjektivitet	eller	 vinkling	har	den	kvantitativa	analysen	utförts	med	stor	noggrannhet.	
Samtliga	kursmål	har	analyserats	utifrån	samma	mall	och	vid	tveksamheter	har	kursinnehållet	som	är	
utskrivet	 i	 kursplanerna	 granskats	 närmare.	 Vid	 intervjuerna	 har	 stor	 vikt	 lagts	 vid	 att	 följa	
intervjuguiden	 och	 att	 undvika	 ledande	 frågor.	 Detta	 har	 också	 kontrollerats	 i	 samband	 med	
uppspelningen	 och	 transkriberingen	 av	 intervjuerna.	 Om	 något	 svar	 från	 en	 student	 ansetts	
framkomma	genom	en	ledande	fråga	har	detta	svar	granskats	extra	noga	och	ställts	mot	studentens	
övriga	 svar	 under	 intervjun.	 Om	 svaret	 gått	 i	 linje	 med	 studentens	 övriga	 svar	 har	 svaret	 ansetts	
trovärdigt	men	om	det	gått	emot	studentens	övriga	svar	har	det	ansetts	vara	en	konsekvens	av	hur	
frågan	ställdes	och	dess	trovärdighet	har	inte	kunnat	styrkas.	Inspelningarna	har	dock	visat	att	väldigt	
få	frågor	kunnat	tolkas	som	ledande.	

7.8	Sammanfattning	

I	 ovanstående	 avsnitt	 har	 diskuterats	 hur	 studiens	 resultat	 på	 olika	 sätt	 speglar	 tidigare	
forskningsområden	 och	 hur	 den	 IKT-utbildning	 som	 ges	 vid	 Uppsala	 universitets	
mellanstadielärarutbildning	anses	tillräcklig	eller	inte.		
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Det	har	blivit	tydligt	att	det	vid	mellanstadielärarutbildningen	är	tekniska	färdigheter	som	premieras	
framför	 didaktisk	 IKT-kunskap	 och	 att	 det	 finns	 en	 diskrepans	 mellan	 kursplanernas	 mål	 och	 den	
faktiska,	 upplevda,	utbildningen	 som	studenterna	anser	 sig	 få	 inom	 IKT.	Därför	har	det	diskuterats	
huruvida	den	undervisning	som	ges	i	IKT-verktyg	faktiskt	svarar	upp	mot	vad	som	står	i	kursmålen.		
	
Vidare	har	det	diskuterats	att	avsaknaden	av	IKT-utbildning	kan	bero	på	flera	olika	saker	av	vilka	det	
återkommande	temat	lärarutbildarnas	varierande	kompetens	inom	IKT	samt	bristen	på	en	tydlig	röd	
tråd,	en	förankring	vid	utbildningen.	I	ett	avslutande	skede	har	också	metoden	och	de	problem	som	
kunnat	motverka	studiens	validitet	och	reabilitet	diskuterats.	
	
Studien	 har	 aldrig	 gjort	 anspråk	 på	 att	 svara	 på	 varför	 IKT-undervisningen	 är	 som	 den	 är	 vid	
lärarutbildningen.	 Istället	 har	 den	 ämnat	 undersöka	 den	 IKT-utbildning	 som	 ges	 vid	
mellanstadielärarutbildningen	i	Uppsala	och	svara	på	frågorna	om	studenterna,	i	sin	undervisning,	får	
möta	 olika	 IKT-verktyg	 och	 tillägna	 sig	 didaktiska	 IKT-kunskaper.	 Huruvida	 studenterna	 ges	 denna	
möjlighet	eller	inte	är	något	som	nu	skall	besvaras.		
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8. Slutsats 
Denna	 studie	 har	 försökt	 ge	 en	 tydligare	 bild	 av	 den	 undervisning	 som	 ges	 inom	 IKT	 vid	
mellanstadielärarutbildningen	 på	 Uppsala	 universitet.	 Ett	 försök	 har	 gjorts	 att	 besvara	 huruvida	
mellanstadielärarstudenter	får	möjlighet	att	möta	olika	former	av	IKT-verktyg	vid	sin	utbildning	samt	
tillägna	sig	didaktiska	IKT-kunskaper.	
	
Undersökningarna	visar	att	IKT-undervisningen	som	ges	på	mellanstadielärarutbildningen	vid	Uppsala	
universitet	är	bristfällig.	Det	tydliggörs	att	IKT	inte	är	ett	ämnesområde	som	står	högt	prioriterat	vid	
utbildningen	 och	 en	 röd	 tråd	 gällande	 IKT-undervisningen	 lyser,	 likt	 förankringen	 av	 IKT	 vid	
mellanstadielärarutbildningen,	 med	 sin	 frånvaro.	 Därtill	 visar	 de	 undervisande	 lärarutbildarna	 upp	
varierande	 kompetenser	 inom	 IKT	 vilket	 är	 en	 av	 orsakerna	 till	 att	 IKT-momenten	 upplevs	 som	
inkastade	och	lekaktiga	av	studenterna	själva.		
	
I	viss	mån	får	studenterna	möjlighet	att	möta	och	prova	på	olika	IKT-verktyg	men	tydligt	är	att	mötet	
med	 IKT-verktygen	 inte	sker	 i	 tillräcklig	stor	utsträckning	och	att	studenterna	 inte	ges	utrymme	för	
att	 själva	 sätta	 sig	 in	 i	 och	 bemästra	 dessa.	 Än	 tydligare	 är	 avsaknaden	 av	 undervisning	 gällande	
didaktisk	 IKT-kunskap	 och	 hur	 man	 använder	 olika	 IKT-verktyg	 på	 passande	 sätt	 i	 olika	
undervisningssituationer.	
	
Sammanfattningsvis	 visar	 studien	 att	 även	 om	 IKT-undervisning	 i	 någon	 mån	 ges	 på	
mellanstadielärarutbildningen	 vid	 Uppsala	 universitet	 så	 sker	 detta	 inte	 i	 sådan	 utsträckning	 att	
utexaminerade	studenter	kommer	ut	i	arbetslivet	med	full	trygghet	i	att	undervisa	med	hjälp	av	IKT.	
Då	 IKT	och	användningen	av	digitala	medier,	som	tidigare	visats,	 får	allt	större	plats	 i	 skolan	är	det	
centralt	 att	 lärarutbildningen	 sätter	 in	 åtgärder	 för	 att	 motverka	 avsaknaden	 av	 IKT-undervisning.	
Studien	har	 synliggjort	områden	där	vidare	 forskning	och	 insatser	 skulle	kunna	hjälpa	 till	 att	 ändra	
den	nuvarande	IKT-undervisningen	till	att	i	större	utsträckning	möta	dagens	skolas	IKT-behov.		

8.1	Förslag	på	vidare	forskning	

Det	 kan	 inte	 nog	 tryckas	 på	 att	 IKT,	 jämfört	 med	 många	 andra	 ämnesområden	 som	 rör	 skolan,	
fortfarande	 är	 ett	 relativt	 nytt	 forskningsområde.	 Även	 om	 det	 diskuterats	 att	 just	 bristen	 på	
forskning	 inom	 området	 är	 en	 tänkbar	 anledning	 till	 varför	 det	 är	 svårt	 att	 implementera	 IKT	 vid	
lärarutbildningen	så	gör	just	detta	faktum	det	möjligt	att	ge	rimliga	förslag	på	vidare	forskning.	
	
Först	och	främst	skulle	forskning	som	berör	lärarutbildarnas	egen	kompetens	inom	IKT	kunna	hjälpa	
till	att	slå	fast	huruvida	den	varierande	kompetensen	faktiskt	är	en	orsak	till	att	en	röd	tråd	inom	IKT	
inte	 blir	 synlig	 vid	mellanstadielärarutbildningen.	 Sådan	 forskning	 skulle	 också	 kunna	 hjälpa	 till	 att	
svara	på	frågan	huruvida	IKT	är	ett	självändamål	för	lärarutbildarna	eller	inte	samt	om	bristen	på	IKT-
kompetens	är	en	av	orsakerna	till	att	användningen	av	IKT-verktyg	premieras	framför	didaktiska	IKT-
kunskaper.	
	
För	 det	 andra	 skulle	 vidare	 forskning	 om	 hur	 man	 bäst	 förankrar	 IKT	 vid	 lärarutbildningen	 kunna	
hjälpa	till	att	stävja	ett	av	de	centrala	problem	som	lyfts	i	studien.	Att	inrikta	forskning	mot	hur	man	
lärarutbildningen	och	dess	ansvariga	ser	på	digital	kompetens	skulle	kunna	bidra	till	att	hitta	de	vägar	
som	 behövs	 för	 att	 ändra	 synsättet.	 Sådan	 forskning	 skulle	 kunna	 ha	 betydelse	 för	 hur	
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lärarutbildningen	 skulle	 kunna	 visa	 ett	 större	 ansvar	 mot	 att	 möta	 upp	 den	 förändrade	
utbildningsvärld.	
	
Slutligen	 skulle	 vidare	 forskning	 om	 didaktiska	 IKT-kunskaper	 kunna	 hjälpa	 lärarutbildare	 och	
ansvariga	vid	lärarutbildningen	till	en	djupare	förståelse	kring	IKT-undervisning.	Om	det	är	möjligt	att	
i	 framtiden	 uppnå	 en	 sådan	 kunskap	 torde	 det	 också	 vara	möjligt	 för	 lärarutbildarna	 att	 i	 sin	 tur	
överföra	mer	didaktiskt	 inriktade	 IKT-kunskaper	 till	 sina	 studenter.	Detta	 skulle	kunna	avhjälpa	det	
faktum	som	nämnts	ovan,	att	undervisningen	 i	 IKT-verktyg	blir	central	vid	 lärarutbildningen	och	att	
didaktiska	IKT-kunskaper	lyser	med	sin	frånvaro	bland	både	lärarutbildare	och	studenter.	

8.2	Möjliga	åtgärder	för	mellanstadielärarutbildningen	

I	likhet	med	den	tidigare	forskningen	är	de	åtgärder	som	torde	vara	lämpligast	att	i	framtiden	sätta	in	
riktade	mot	 de	 områden	 som	 i	 studien	 visat	 sig	 frånvarande.	Med	detta	 i	 åtanke	 föreslås	 följande	
åtgärder:	
	

• Säkerställande	av	att	 lärarutbildarna	själva	besitter	den	 IKT-kompetens	som	anses	 lämplig	 för	att	på	
ett	 adekvat	 sätt	 kunna	 undervisa	 sina	 studenter	 inom	 IKT,	 såväl	 inom	 olika	 IKT-verktyg	 som	 inom	
didaktisk	IKT-kunskap.	

• Breddning	av	den	utbildning	som	ges	inom	IKT	till	att	även	innefatta	didaktiska	aspekter	av	hur	man	på	
lämpligt	vis	använder	sig	av	IKT	i	klassrumssammanhang.		

• Förankring	av	IKT	vid	utbildning	genom	att	exempelvis	införa	IKT-moment	i	samtliga	ämneskurser.	
Detta	skulle	också	kunna	bidra	till	att	synliggöra	den	röda	tråden.		

 
Föreslagna	 åtgärder	 anses	 kunna	 resultera	 i	 att	 mellanstadielärarstudenter	 i	 framtiden	 ges	 bättre	
förutsättningar	att	inhämta	de	kompetenser	rörande	IKT	som	behövs	i	dagens	och	framtidens	skola.	
Sägas	bör	att	dessa	åtgärder	föreslås	efter	de	resultat	som	studien	visat.	Innan	åtgärderna	realiseras	
bör	annan	och	tidigare	forskning	tas	i	beaktande	samt	de	förslag	som	gällt	vidare	forskning	utredas.				
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10. Bilagor 
Bilaga	1	

Intervjuguide	-	(Kvalitativ,	semistrukturerad	intervju)	

Tema	1	-	Egen	syn	på	IKT	

1. Vad	innebär	digitala	medier	och	IKT	i	undervisningen	för	dig?	
2. Tycker	du	att	IKT	och	digitala	medier	kan	bidra	till	elevers	lärande?	
3. Tycker	du	att	det	finns	några	svårigheter	med	användningen	av	IKT	och	digitala	medier	i	

skolan?	

Tema	2	-	IKT	i	utbildningen	

1. Vad	anser	du	om	utbildningen	inom	IKT	vid	ditt	program?	
2. Hur	upplever	du	att	du	utvecklats	inom	IKT	och	användningen	av	digitala	medier	i	

undervisningen	sen	du	börjat	på	utbildningen?	
3. Tycker	du	att	man	på	utbildningen	pratat	mycket	om	hur	IKT	kan	användats	didaktiskt	för	att	

gynna	elevers	lärande?	
4. Tycker	du	att	du	under	utbildningen	fått	prova	många	olika	IKT-verktyg	som	appar,	och	

bedömningsprogram	som	du	kommer	att	ha	nytta	av	i	ditt	arbete	som	lärare?	
5. Vad	tänker	du	om	den	handledning	som	getts	av	dina	lärare	på	utbildningen	gällande	hur	

man	kan	undervisa	med	IKT?	
6. Tycker	du	att	du	att	du	fått	möjlighet	att	tillägna	dig	tillräckliga	kunskaper	för	att	kunna	

använda	IKT	och	digital	medier	i	din	dagliga	undervisning?	

Tema	3	-	Progression	

1. Upplever	du	att	det	i	utbildningen	funnits	en	tydlig	röd	tråd	i	din	utveckling	inom	IKT?	
2. Kan	du	själv	uppleva	en	utveckling	inom	IKT	som	hela	tiden	gått	framåt	under	dina	år	på	

utbildningen?	

3. Tycker	du	att	universitetet	gett	dig	alla	kunskaper	du	behöver	för	att	komma	ut	i	arbetet	och	
vara	helt	trygg	inom	området?	
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Bilaga	2	
Möjliga	följdfrågor	–	(Kvalitativ,	semistrukturerad	intervju)	
Detta	är	de	följdfrågor	som	på	förhand	skrivits	ned	inför	intervjuerna.	När	studenter	inriktat	sig	på	att	
tala	om	teman	eller	mönster	som	inte	passar	in	eller	täcks	av	de	förskrivna	följdfrågorna	har	jag	ställt	
frågor	som	ansetts	relevanta	utifrån	det	aktuella	ämnet,	studiens	syfte	och	frågeställningen.	
	
Tema	1	-	Egen	syn	på	IKT	

• Om	du	ställer	IKT	mot	mer	traditionella	läromedel	som	läroböcker,	hur	tänker	du	då?	
• Om	du	tänker	på	svårgiheter	som	gäller	själva	IKT-verktygen,	hur	tänker	du	då?	
• Om	du	tänker	på	svårigheter	som	rör	det	didaktiska	kunnandet	om	IKT,	hur	tänker	du	då?	

	

Tema	2	-	IKT	i	utbildningen	

• Inom	vilka	kurser	tänker	du	att	du	får	mest	IKT-utbildning?	
• Hur	skulle	universitetet	kunna	göra	för	att	göra	den	utbildning	som	ges	inom	IKT	bättre?	
• Är	det	något	du	saknar	när	det	gäller	IKT-utbildning?	
• Är	det	något	du	vill	lyfta	fram	som	extra	bra	inom	den	IKT-utbildning	du	får?	
• Om	du	jämför	dina	kunskaper	inom	IKT	med	när	du	började	vid	utbildningen	hur	tänker	du	då?	

Tema	3	–	Progression	

• Vad	skulle	universitetet	kunna	göra	för	att	göra	den	röda	tråden	tydligare?	
• Vad	är	det	som	gjort	att	din	utveckling	gått/inte	gått	framåt	under	utbildningen?	
• Vad	är	det	du	har/saknar	som	gör	att	du	känner	dig	trygg/inte	trygg	för	att	komma	ut	i	arbetslivet	och	

undervisa	med	IKT?	
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Bilaga	3	
Analysmodell	för	kvalitativa	intervjuer	
I	nedanstående	analysmodell	visas	bara	kolumner	för	fråga	1-5.	I	den	analysmodell	som	användes	för	
att	analysera	intervjuerna	fanns	kolumner	för	att	täcka	samtliga	frågor	i	intervjuguiden.			

	
Respondent	 Fråga	 1	 –	

Svar:	
Fråga	 2	 –	
Svar:	

Fråga	 3	 –	
Svar:	

Fråga	 4	 -	
Svar	

Fråga	 5	 -	
Svar	

Student	1	 	 	 	 	 	

Student	2	 	 	 	 	 	

Student	3	 	 	 	 	 	

Student	4	 	 	 	 	 	

Student	5	 	 	 	 	 	

Student	6	 	 	 	 	 	

Synligt	tema	hos	
respondenterna:	
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Bilaga	4	
Undersökning	om	studenters	erfarenheter	av	IKT-utbildning	vid	Uppsala	
universitet		
 
Hej	kära	student!	
Jag	heter	Albin	Larslin	och	jag	läser	grundlärarprogrammet	med	inriktning	mot	år	4-6	vid	Uppsala	
universitet.	Just	nu	läser	jag	kursen	"Självständigt	arbete"	som	inkluderar	att	man	skall	skriva	en	
uppsats	motsvarande	15	högskolepoäng.	I	kursen	ingår	att	göra	en	studie	som	ska	ligga	till	grund	för	
den	senare	uppsatsen.	
	
Jag	har	valt	att	koncentrera	mitt	självständiga	arbete	kring	att	undersöka	huruvida	Uppsala	
universitet	ger	sina	studenter	vid	på	grundlärarprogrammet	(inriktning	år	4-6)	möjlighet	att	tillägna	
sig	och	få	utbildning	i	de	olika	IKT-verktyg	som	finns	tillgängliga	på	marknaden	samt	hur	man	
didaktiskt	arbetar	med	IKT	inom	skolan	för	att	gynna	elevers	lärande.		
	
För	att	genomföra	studien	behöver	jag	nu	komma	i	kontakt	med	några	studenter	som	
utbildat/utbildar	sig	till	mellanstadielärare,	som	har	examensår	2016	eller	2017	och	som	kan	tänka	
sig	att	ställa	upp	i	en	intervju.	Intervjun	kommer	att	ta	upp	och	behandla	studenters	egna	
erfarenheter	av	utbildning	inom	IKT	samt	hur	studenterna	ser	på	den	utbildning	de	faktiskt	får	i	
ämnet.	
	
Jag	vill	poängtera	att	de	uppgifter	som	kommer	fram	i	samband	med	intervjuerna	kommer	att	
behandlas	i	enlighet	med	Vetenskapsrådet	etiska	regler,	vilket	innebär	att	alla	uppgifter	är	
konfidentiella	och	att	information	som	uppgiftslämnarnas	personuppgifter	och	andra	personliga	data	
inte	kommer	att	nämnas	i	rapporten.	Annan	eventuell	identifierbar	data	kommer	att	ändras	eller	tas	
bort.	Endast	svaren	kommer	att	redovisas	och	all	annan	information	utelämnas.	Informationen	från	
intervjuerna	kommer	inte	att	lämnas	vidare	till	kommersiella	eller	andra	icke-vetenskapliga	ändamål.	
Du	som	väljer	att	delta	i	en	intervju	kan	när	som	helst	avbryta	din	medverkan.	
	
Jag	svarar	gärna	på	frågor	som	rör	undersökningen.	
Albin	Larslin	
Tel:	076-100	44	09	
Mail:	albinlarslin@gmail.com		
	
Tack	på	förhand!	
Med	vänlig	hälsning	

Albin	Larslin	

Medgivande	till	intervju	

Ja,	jag	kan	tänka	mig	att	delta	i	en	intervju	som	rör	mina	upplevelser	och	tankar	kring	IKT	vid	
mellanstadielärarutbildningen.		
	
Namn:		 	 	 	 Tel.	nr:		
	
	

----------------------------------------------		 	 ----------------------------------------------------		
Studentens	underskrift		 	 	 	 Undersökande	Students 
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