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Sammanfattning: 
Dagens samhällsutveckling drivs av digitaliseringen vilken blir allt mer genomgående i 

samhället och för med sig både möjligheter och utmaningar. Detta har bidragit till ett förslag 

om införa undervisning i digital kompetens i grundskolan, vilket Skolverket fick i uppdrag att 

presentera den 30 juni 2016. Syftet med förslaget är att öka elevers digitala kompetens och det 

kommer omfatta diverse aspekter av IT i skolan och ge förslag på eventuella förändringar av 

läroplaner och kursplaner rörande IT och digital kompetens. Denna uppsats undersöker den 

digitala kompetensen hos samhällskunskapslärare på grundskolenivå med hjälp av en 

kvantitativ enkätundersökning. Undersökningen baserades på en självuppskattningskarta 

utvecklad i samband med utvecklingen av ett DIGCOMP ramverk för bedömning av digital 

kompetens. Den digitala kompetensen undersöks i förhållande till olika demografiska variabler 

och DIGCOMP ramverkets definierade områden. Resultatet visar att lärarna är bra på att 

uppskatta sin egen kompetens, att lärarens ålder har störst påverkan på kompetensnivån och 

områdena innehållsproduktion, säkerhet och problemlösning är de där störst 

kompetensutvecklingsinsatser krävs. 

 

Nyckelord: 

Digital kompetens, grundskolan, grundskolelärare, samhällskunskapslärare, nya nationella IT-

strategier, Skolverket, DIGCOMP. 

 

 
 



 

 

Begreppsbeskrivningar 

 

Digitalisering Kommunikation och interaktion genom digitala verktyg, mellan 

människor, verksamheter och saker blir självklara i samhället so 

helhet, i arbetslivet och privat (SOU 2015:28) 

Digital kompetens Förmågan att på ett säkert och kritiskt sätt kunna använda 

informationssamhällets teknik, både i arbetslivet, på fritiden och 

för kommunikationsändamål. (Europaparlamentet, 2006) 

DIGCOMP Ett projekt i digital kompetens startat av Information Society 

Unit med målet att bidra till bättre förståelse och utveckling av 

digital kompetens i Europa.  

DIGCOMPs ramverk Ett djupgående och detaljerat ramverk som beskriver de olika 

aspekterna av digital kompetens. 

DIGCOMPs 

självuppskattningskarta 

En karta över tre kunskapsnivåer av digital kompetens uppdelade 

fem områden med syfte att hjälpa individer att uppskatta sin egen 

nivå och utvecklingsmöjligheter 
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1 Inledning 

Detta inledande kapitel kommer ta upp uppsatsens frågeställning och syfte och efter att dessa 

blivit satt i en kontext med hjälp av bakgrund och problembeskrivning. Kapitlet avslutas med 

en beskrivning av uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhällsutveckling drivs av digitaliseringen vilken blir allt mer genomgående i 

samhället och för med sig både möjligheter och utmaningar. Utvecklingsmöjligheter uppstår 

inom de flesta områden på grund av en ökad möjlighet att samla in, tolka, tillämpa och utveckla 

allt större mängder data digitalt. Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) menar att 

digitaliseringen handlar om en strukturomvandling där informationshantering, kommunikation 

och interaktion sker på nya sätt. Även produktionen och distributionen av varor och tjänster 

förändras och digitaliseringen möjliggör analys av stora mängder data, vilket påverkar vår 

kunskap och förståelse av världen och människan. Digitaliseringen påverkar även tillväxten, 

hållbarheten, välfärden, jämlikheten, tryggheten och demokratin och bidrar med 

kostnadseffektiva lösningar vilket ger oss möjligheter att driva samhället framåt på helt nya 

sätt. Digitalisering innebär att kommunikation och interaktion genom digitala verktyg, mellan 

människor, verksamheter och saker blir självklara (SOU 2015:28). Kunskap som rör 

användning av datorer kan inte längre anses vara relevant endast för professionella utan är en 

kunskap som borde ses som en vital del av utbildningen, redan från starten (Heintz, Mannila, 

Nygårds, Parnes och Regnell, 2015). 

 

För ta vara på möjligheterna och möta utmaningarna med digitaliseringen har 

Näringsdepartementet (2011) satt upp ett mål för IT-politiken, nämligen att “Sverige ska vara 

bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” (s. 6). Med detta mål som grund 

bildade regeringen Digitaliseringskommissionen och gav dem uppdraget att jobba mot 

långsiktiga mål, följa upp och analysera utvecklingen av olika IT-satsningar 

(Näringsdepartementet, 2011). I ett delbetänkande från kommissionen (SOU 2014:13) 

presenterades ett förslag om ökad närvaro av digitala inslag i undervisningen. Baserat på detta 

förslag och på ett liknande förslag från “Nationellt forum för skolans digitalisering” gav 

regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram nya nationella IT-strategier för skolväsendet, ett 

förslag som ska presenteras den 30 juni 2016. Syftet med förslaget är att öka elevers och lärares 

digitala kompetens (Skolverket, 2016d) och ska omfatta diverse aspekter av IT i skolan, bland 

annat hur IT kan användas för skolutveckling och administration, strategier för användning och 

tillgång till digitala undervisningsresurser och förslag på eventuella förändringar av läroplaner 

och kursplaner rörande IT och införandet av programmering (Utbildningsdepartementet, 2015).  

1.2 Problemformulering 

Med digitaliseringen och reformerna som kommer ske i grundskolans läroplaner är det en grupp 

vars arbete förändras radikalt, här åsyftas såklart lärarens. Rollen som läraren får en annan form 

i och med digitaliseringen och påhittiga lärare kan snabbt hitta nya sätt att arbeta på och digitala 

resurser att använda i undervisningen. Lärarna får också nya sätt att kommunicera med elever 

och föräldrar och möjligheterna till samarbete och utbyta av erfarenheter med andra lärare blir 
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fler. (Nationellt forum för skolans digitalisering, 2014). Nya krav ställs på lärarna och skolorna 

både sett till kompetens och tillgång till och kunskap om arbetsverktyg. Skolorna kommer 

behöva uppgradera sin utrustning, satsa på bättre arbetsverktyg och förbättra den IT-support 

som erbjuds, vilken idag anges av lärarna som ett stort problem (Skolverket, 2016a). När de 

nya förslagen förs in i grundskolan kommer lärarnas kompetens sättas på prov och stora 

kompetensutvecklingsinsatser kommer behöva utföras innan det går att göra verklighet av 

planerna. Frågan är om behovet av kompetensutveckling är lika stort inom alla aspekter av 

digital kompetens och om samma kompetensutvecklingsbehov gäller för alla olika grupper av 

lärare, finns det till exempel skillnader i kompetens beroende på lärarens kön eller ålder, vilken 

kommun/län de jobbar i, vilket skola de jobbar på, vilka ämnen de lär ut och om de hade tidigare 

kännedom om begreppet digital kompetens.   

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet bestod i att undersöka hur nivån på lärarnas digitala kompetens såg under tiden för 

uppsatsens utförande och utifrån detta identifiera kompetensutvecklingsmöjligheter för lärarna. 

Detta görs både för hela urvalsgruppen och de grupper som bildas genom de demografiska 

variabler som tas upp i problembeskrivningen med syfte att se hur variablerna påverkar lärarnas 

digitala kompetens. För att begränsa frågan valdes att enbart samhällskunskapslärare på 

grundskolenivå skulle undersökas. Den huvudsakliga forskningsfrågan uppsatsen ämnar 

besvara blir således: 

 

Inom vilket av områdena som presenteras i ramverket Europaparlamentets ramverk DIGCOMP 

och inom vilka demografiska grupper är lärarnas behov av kompetensutveckling störst? 

 

För att kunna besvara denna fråga undersöks även stödfrågorna:  

● Vilka slutsatser går att dra om samhällskunskapslärares digitala kompetens med 

utgångspunkt i ramverket?  

● Vilka demografiska variabler har störst samband med hög eller låg digital 

kompetens? 

1.4 Avgränsningar 

Syftet med undersökningen är att granska den digitala kompetensnivån hos 

samhällskunskapslärare och arbetet kommer att utföras från ett systemvetenskapligt perspektiv. 

Eftersom ämnet berör mycket pedagogik blir den största avgränsningen att hålla sig borta från 

de pedagogiska problemen och rikta oss mot de systemvetenskapligt anknutna problem som 

undersöks.  

 

Arbetet har alltså valt att begränsas till lärare inom ett specifikt ämnesområde, 

samhällskunskap, vilket även frågeställningen specificerar. Anledningen till detta val är att 

eftersom kursplanerna ser olika ut så kommer även kraven som ställs på lärarna att se olika ut, 

därför känns det mer relevant att granska endast lärare inom samma ämne. Anledningen till att 

just samhällskunskap har valts är för att författarna tycker det är intressant att kolla mer på hur 

deras ämne förändras i och med de nya strategierna. Det är inte lika uppenbart vad som kommer 

inkluderas i ämnet samhällskunskap, inte som i till exempel matematik och teknik där 

programmering blir ett självklart tillskott.  
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Ytterligare avgränsningar för uppsatsen är utbildningsnivån som valts att undersökas, vilket är 

grundskola. Anledningen till detta val är att grundskolan är en av utbildningsformerna som 

initiativet har riktats mot men även eftersom det är den nivån av utbildning som den digitala 

kompetensen främst introduceras i, även om det till viss mån kommer vara aktuellt redan i 

förskolan. Grundskolan är också obligatorisk och utbildningen den erbjuder ska vara jämn 

mellan alla skolor i hela landet, detta gör grundskolan till ett bättre val än gymnasieskolan trots 

att det finns gemensamma ämnen även där. Författarnas åsikt är att om grundskolan lägger 

grunden rätt är gymnasieskolornas arbete redan halvklart. 

1.5 Kunskapsprodukter 

Den kunskapsprodukt som detta arbete skapar är karaktäriserande kunskap. Göran Goldkuhl 

(2011) menar att karaktäriserande kunskap innebär kunskap som beskriver egenskaper hos en 

kategoriserad och studerad företeelse och att det även innebär att man beskriver 

egenskapsvärden och variation som en viss egenskapstyp kan anta. Kunskapen som arbetet 

presenterar är den digitala kompetensen som lärare inom samhällskunskap besitter och vilken 

variation det finns inom gruppen beroende på vilka demografiska variabler som granskas. 

1.6 Kunskapsintressenter 

Kunskapen som kommer att utvecklas i detta arbete riktar sig till personer som arbetar inom 

skolväsendet och i synnerhet de som arbetar med att vidareutbilda grundskolelärare. Men 

eftersom kunskapen som utvecklas påverkar elever på grundskolan kan detta även vara 

intressant för alla som är intresserade av utvecklingen av grundskoleutbildningen främst med 

inriktning på den digitala utvecklingen. Även studenter som studerar systemvetenskap eller 

motsvarande bör kunna finna denna uppsats givande. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2: Teori - beskriver 2 huvudsakliga definitioner av begreppet digital kompetens, 

Europaparlamentets vilken Digitaliseringskommissionens definition är baserad på och 

DIGCOMPs. Vanligen placeras teorin efter att metoden presenterats men eftersom delar av 

metodkapitlet bygger på information ifrån teorin valdes istället denna disposition.  

 

Kapitel 3 redovisar arbetets forskningsstrategi, beskrivning av den datainsamlingsmetodik och 

analysmetod som används i arbetet. Slutligen kritiseras metoden.  

 

Kapitel 4 presenterar resultatet av uppsatsens datainsamling.  

 

Kapitel 5 diskuterar analysen av resultatet och drar inledande slutsatser kring den. 

 

Kapitel 6 avslutar uppsatsen med en diskussion och slutsats.  
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2. Teori 

Detta kapitel redovisar inledningsvis två definitioner av begreppet Digital kompetens som 

arbetet bygger på. Definitionen från Europaparlamentet som digitaliseringskommissionens 

definition bygger på ligger till grund för skolverkets förslag om IT-strategier. Den andra 

definitionen från DIGCOMP ligger till grund för enkätens utformning. Sedan redovisas 

resultatet av en undersökning av lärares digitala kompetens som Skolverket genomfört, ett kort 

avsnitt om förmåga att uppskatta sin egen kompetens och slutligen redovisas Skolverkets nya 

IT-strategier kortfattat, dessa slutliga avsnitt ligger till grund för en stor del av den analys som 

genomförs i kapitel 5.  

2.1 Digital kompetens 

Digital kompetens (eng. Digital Literacy) har blivit ett etablerat begrepp för att förstå de 

komplexa relationerna mellan individer, organisationer, IT och samhället i stort, men det är 

samtidigt ett komplicerat begrepp (Søby, 2015). Detta arbete kommer redogöra för tre 

definitioner av begreppet, Europaparlamentets från 2006 vilken Digitaliseringskommissionens 

från 2014 till stor del bygger på och DIGCOMP samarbetets från 2012. 

2.1.1 Den fjärde nyckelkompetensen 

Digital kompetens är en av 8 nyckelkompetenser Europaparlamentet (2006) identifierat för 

livslångt lärande vilka tillsammans har syftet att ge medborgarna ökad flexibilitet i vår allt mer 

globaliserade värld, de övriga kompetenserna innefattar: Kommunikation på modersmålet, 

kommunikation på främmande språk, matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig 

och teknisk kompetens, lära att lära, social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och 

företagaranda och kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Begreppet kompetens i 

Europaparlamentets (2006) definition beskrivs som en kombination av kunskaper, färdigheter 

och attityder. Med nyckelkompetens menar de en kompetens som alla individer är i behov av 

för personlig utveckling, sysselsättning, social integration och aktivt medborgarskap. 

  

Vidare beskriver Europaparlamentet (2006) begreppet digital kompetens som förmågan att på 

ett säkert och kritiskt sätt kunna använda informationssamhällets teknik, både i arbetslivet, på 

fritiden och för kommunikationsändamål. En viktig del i digital kompetens är att inneha 

grundläggande IKT-färdigheter, det vill säga att kunna använda datorer för att producera, 

redovisa, hämta, lagra, bedöma och utbyta information och även för att kommunicera via 

Internet. De menar också att digital kompetens kräver en viss typ av kunskap, färdigheter och 

attityder. Nedan listas exempel på vad de avser med kunskap, färdigheter och attityder. 

Kunskap om:   

● hur informationssamhällets teknik fungerar, den roll den spelar och de möjligheter den 

ger i vardagslivet.  

● centrala datortillämpningar som ordbehandling, kalkylprogram, lagring och hantering 

av information. 

● de möjligheter och risker som uppstår vid användning av Internet och kommunikation 

via elektroniska medier.  

● att den (på Internet) tillgängliga informationens validitet och tillförlitlighet alltid bör 

ifrågasättas.  

● de juridiska och etiska riktlinjer/regler som interaktiv användning av 

informationssamhällets teknik innefattar. 
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Förmåga att: 

● söka fram, samla in, bearbeta information och sedan använda den på ett kritiskt och 

systematiskt sätt.  

● bedöma informationens relevans 

● producera, redovisa och förstå komplex information 

● skaffa sig tillgång till, söka fram och använda Internetbaserade tjänster.  

● använda informationssamhällets teknik som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och 

innovation. 

Inneha en attityd sådan att: 

● den är kritisk och reflekterande när det gäller information och ansvarsfull användning 

av interaktiva medier 

● det finns ett intresse för att engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, 

sociala eller yrkesrelaterade ändamål. 

(Europaparlamentet, 2006). 

 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) utgår ifrån Europaparlamentets definition av 

begreppen men de anser att definitionen kan behöva omarbetas eftersom digitaliseringen blir 

mer fullständig och tekniken ständigt utvecklas. De utgår ifrån nyckelkompetensbegreppets 

indelning i kunskaper, färdigheter och attityder där attityder tolkas både som förståelse och 

motivation och definierar då begreppet på detta sätt: “Digital kompetens utgör av i vilken 

utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med 

i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv.” (SOU 2015:28, s. 102). De delar 

sedan upp vad digital kompetens omfattar i fyra punkter, en för varje del i nyckelkompetens 

begreppet.  

● Kunskap inom informationssökning, kommunikation, interaktion och produktion som 

sker digitalt  

● Färdighet att nyttja digitala verktyg och tjänster 

● Förståelse för de förändringar som digitaliseringen medför till samhället och de 

möjligheter och risker som den innebär.  

● Motivation att vara en aktiv deltagare i utvecklingen. 

(Digitaliseringskommissionen, 2015). 

2.1.2 DIGCOMP - ett ramverk för digital kompetens 

Definitionen av digital kompetens i ramverket är ett resultat av en jämförelse mellan 15 olika 

forskningsanknutna fall som alla har syftet att fungera som stöd vid utvecklandet av digital 

kompetens, om än på lite skilda sätt. Definitionen de kommit fram till är uppbyggd av fem 

“byggstenar”, vilka är: utbildningsområden, verktyg, kompetensområden, metoder, ändamål. 

Vidare föreslår de följande definition av begreppet: Digital kompetens är kunskap, färdigheter 

och attityder (vilket då också inkluderar förmågor, strategier, värderingar och medvetenhet) 

som krävs för att använda IT och digitala medier för att utföra uppgifter; lösa problem; 

kommunicera; hantera information; samarbeta; skapa och dela innehåll; och bygga kunskap 

effektivt, verksamt, lämpligt, kritiskt, kreativt, självständigt, flexibelt, etiskt, reflextivt för 

arbete, fritid, deltagande, lärande, socialisera, konsumera och bemyndiga. 

Begreppsdefinitionen visualiseras i figur 1. Det är viktigt att se på begreppet ur ett mångsidigt 

perspektiv och inte bara fokusera på, till exempel, den tekniska delen. (Ferrari, 2013). 
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Figur 1 - Definition av digital kompetens uppdelad i de fem byggstenarna. (Ferrari, 2012) 

 

Ramverket är skapat utifrån identifierade kompetensområden, de har i begreppsdefinitionen 

blivit sammanfattade till fem kategorier:  

● Informationshantering: identifiera, lokalisera, hämta, lagra, organisera och analysera 

digital information och samtidigt bedöma dess relevans och syfte.   

● Kommunikation: Kommunicera i digitala miljöer, dela resurser och samarbeta med 

andra med hjälp av digitala verktyg online, interagera med och delta i gemenskaper och 

nätverk med tvärkulturell medvetenhet. 

● Innehållsproduktion: Skapa och redigera nytt innehåll (alltifrån ordbehandling till bilder 

och videos); Integrera och omarbeta befintlig kunskap och innehåll; Producera kreativa 

uttryck, mediaprodukter och programmering; hantera och applicera licenser och 

upphovsrätts-begränsningar.   

● Säkerhet: Personligt skydd, dataskydd, skydd av den digitala identiteten, 

säkerhetsåtgärder, säker och hållbar användning.   

● Problemlösning: identifiera digitala behov och resurser, göra underbyggda beslut 

gällande val av verktyg i enlighet med syftet eller behovet, lösa konceptuella problem 

med digitala medel, kreativt använda teknologier, lösa tekniska problem och uppdatera 

sin kompetens. 

(Ferrari, 2013). 

 

Arbetet med DIGCOMP resulterade i två olika delar, en förenklad självuppskattningskarta och 

ett mer ingående ramverk. Den förstnämnda är tänkt att användas som ett verktyg för att den 

individuella medborgaren på egen hand ska kunna bedöma och beskriva sin digitala kompetens, 

vilket kan ge ökad förståelse för vad som kan behöva förbättras. Den tar upp de olika 

kompetensområdena, ger beskrivande påståenden för varje område och delar upp dessa 

påståenden i tre färdighetsnivåer. Färdighetsnivåerna är A) basanvändare, B) självständig 

användare och C) avancerad användare och inom dessa representeras då påståenden av olika 

svårighetsgrad. Självuppskattningskartan går att se i sin helhet i bilaga 1. (Ferrari, 2013). 

 

Ramverket togs fram med syfte att användas som stöd vid framtagande av nya kursplaner eller 

initiativtagare som vill utveckla den digitala kompetensen inom en viss målgrupp eller område. 

Ramverket består också det av dem olika kompetensområdena men det specificerar även olika 
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kompetenser som ingår i områdena. För respektive kompetens finns en beskrivning, 

förklaringar av de olika färdighetsnivåerna, exempel på kunskaper, attityder och förmågor som 

hör till kompetensen och exempel på hur kompetensen kan användas vid olika tillfällen: arbete, 

fritid, lärande m.fl. (Ferrari, 2013). 

2.2 Lärarnas digitala kompetens 

Skolverket utför var tredje år en övergripande undersökning med syfte att bedöma IT-

användning och IT-kompetens i Sveriges olika skolformer. I rapporten definieras IT-kompetens 

som kompetens att använda dator, surfplatta, smartphone, datorprogram, e-post, Internet, 

intranät, digitala skrivtavlor och digitalkameror men de påpekar också att de i utformningen av 

enkätfrågorna utgått ifrån EU:s definition av Digital kompetens. (Skolverket, 2016a). 

 

I Skolverkets (2016a) undersökning anger 77 % av lärarna att de har mycket bra eller ganska 

bra IT-kompetens år 2015, en marginell förändring från 2012 då 76 % angav samma sak. 

Skolverket bad också lärarna uppskatta sin kompetens inom 14 olika områden med utgångpunkt 

i sin roll som lärare och att kunna ge eleverna god undervisning inom området. Ungefär var 

tredje lärare anser sig behöva utveckla sin grundläggande datorkunskap, alltså kunskap om att 

arbeta med olika datorprogram, öppna och spara dokument och filhantering. Omkring hälften 

av lärarna upplevde att de behövde kompetensutveckling inom följande områden: 

● Förebygga kränkningar på nätet, 

● Programmering/kodning, 

● IT som pedagogiskt verktyg, 

● Skapa eller hantera bild/ljud/film, 

● Främja en säker användning av Internet (t.ex. utlämnande av personliga uppgifter, bilder 

eller köp), 

● Lag och rätt på Internet. 

 

De andra områdena som undersökts är: Källkritik, verktyg för att skapa presentationer, verktyg 

för kalkyl, administration, grundläggande datorkunskap, informationssökning, verktyg för 

ordbehandling och verktyg för e-post. Inom dessa områden är det mellan 30 % och 45 % av 

lärarna som angett att de behöver kompetensutveckling. Lärarna upplever också att den tekniska 

IT-support de har på skolan inte är tillräcklig och att krångel med IT-utrustning ofta begränsar 

deras användning av IT i undervisningen. (Skolverket, 2016a). 

2.3 Självuppskattning 

Enligt Robert A. Bjork (1999) är förmågan att uppskatta sin egen kompetens lika viktig i 

verkliga sammanhang som ens faktiska kompetens. Inom vissa områden är det nödvändigt att 

besitta de färdigheter och den kompetens som vi tror att vi besitter. Genom att uppskatta sin 

egen kompetens väljer även individen hur den kommer bete sig i framtida situationer, till 

exempel ifall hen väljer att delta i situationer där kompetensen sätts på prov. En underskattning 

av den egna kompetensen kan få individen att inte vilja delta i kompetensutvecklande 

situationer medan en överskattning kan få individen att kanske felaktigt delta. Denna 

uppskattning påverkar alltså i högsta grad individens vilja att söka vidare kompetensutveckling 

ifall denne tror sig redan ha tillräckligt med kompetens. För lärare innebär det att de kan välja 

att inte delta i kompetensutvecklingsmöjligheter eftersom de redan tycker sig ha tillräcklig 

kompetens. 
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2.4 Nya nationella IT-strategier 

Regeringens beslut om att ta fram nya nationella IT-strategier grundades på två förslag, ett från 

Digitaliseringskommissionen och ett från Nationellt forum för skolans digitalisering 

(Utbildningsdepartementet, 2015). Utifrån dessa tog Skolverkets fram ett förslag som var ute 

på remiss mellan 21 april och 18 maj 2016 och en redovisning som publicerades fjärde april 

2016. I kapitlet sammanfattas förslaget och redovisningen med fokus på förändringen för 

lärarna. 

2.4.1 Skolverkets redovisning och förslag 

Centralt i Skolverkets (2016b) redovisning är att eleverna i grundskolan ska utveckla adekvat 

digital kompetens och att digitaliseringens möjligheter på bästa sätt tas tillvara i skolan med 

resultatet att de digitala verktygen och resurserna bidrar till en övergripande förbättring av 

resultat och verksamhet. För lärarna innebär det att de måste ha kompetens att välja passande 

digitala verktyg i sitt arbete och följaktligen att de har tillgång till dessa digitala verktyg och 

undervisningsresurser för att effektivare kunna planera, genomföra, följa upp och utvärdera 

undervisningen. Med uttrycket adekvat digital kompetens vill skolverket förtydliga att den 

digitala kompetensen dels förändras över tid tillsammans med utvecklandet av användande av 

verktyg och verktygen i sig och dels för att tydliggöra att en absolut nivå inte går att bestämma 

då den digitala kompetensen behöver utvecklas kontinuerligt i relation till barn och elevers 

förutsättningar. Den digitala kompetens skolverket avgör att lärare behöver är: 

● Kompetens att avgöra när och till vad digitala verktyg kan förbättra undervisningen 

● Kunskap om hur en tekniktät miljö kan påverka undervisningsklimatet för att ta vara på 

möjligheterna och minska riskerna 

● Kompetens att hantera verktyg med syfte att följa upp och analysera elevernas lärande 

och den digitala miljön arbetet bedrivs inom.   

(Skolverket, 2016b) 

 

För att möta de nya kraven som ställs på lärarna planerar Skolverket olika 

kompetensutvecklingsinsatser, exempelvis för att öka kompetensen om säker och kritisk 

användning av internet, användning av digitala verktyg för lärande och att leda och lära i 

tekniktäta klassrum. Övergripande är det flexibilitet och variation som önskas av insatserna, 

oavsett område, och det är viktigt att utformningen av insatserna utgår ifrån att lärarna startar 

på olika nivåer och har olika behov. Insatserna kommer till stor del bygga på lokalt baserat 

kollegialt lärande men Skolverket kommer också kunna erbjuda webbaserade kurser. 

(Skolverket, 2016c) 

 

De ändringar som är på remiss i grundskolans läroplan går i linje med definitionen av digital 

kompetens, men det handlar inte om någon större revidering av hela texten utan bara om mindre 

revideringar som kanske vinklar meningar till att tydligare beröra digital kompetens. I första 

kapitlet under delrubriken Skolans uppdrag har dock ett större stycke lagts till som bra 

sammanfattar ändringarnas syfte: 

“Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska 

ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, 

för att se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Skolan ska även 

bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringens möjligheter påverkar 

samhällets utveckling och oss som individer. Utbildningen ska därigenom ge eleverna 

förutsättningar att utveckla digital kompetens... ” (Skolverket, 2016e, s.3) 
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Även i kursplanen för samhällskunskap på grundskolan har tillägg gjorts. I ämnets syfte har det 

lagts till att undervisningen ska hjälpa eleverna förstå den betydelse digitaliseringen har för 

samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten och ge eleverna möjlighet att förstå 

vad som menas med att vara en ansvarstagande och aktiv medborgare i ett samhälle som 

ständigt förändras. Kursplanen är sedan uppdelad i årskursgrupper, 1-3, 4-6 och 7-9. 

(Skolverket, 2016e) 

 

I årskurs 1-3 ligger fokus på att eleverna ska lära sig använda digitala verktyg i olika 

sammanhang och lära sig normer och riktlinjer för de digitala miljöer de befinner sig i. Årskurs 

4 - 6 lägger även till att eleverna ska ha kunskap om hur de, utifrån sociala, etiska och rättsliga 

aspekter, kan agera ansvarsfullt vid användningen av digitala medier, vilken betydelse 

digitaliseringen har för individen och hur det går att skapa politisk opinion i sociala medier. I 

årskurs 7 - 9 tas ännu fler steg i förståelsen av digital kompetens. Nu ska eleverna lära sig att 

det finns olika slags medier, både digitala och analoga med olika uppbyggnad och innehåll, hur 

information i dessa kan styras av bakomliggande programmering och möjligheter och risker 

relaterade till internet och digital kommunikation. Här har även lagts till att eleverna ska känna 

till var gränsen mellan kränkningar och yttrandefrihet går i sociala medier och vilken betydelse 

digitaliseringen har för samhällsutveckling inom olika områden, exempelvis arbetsmarknaden 

och infrastrukturen men även förändrade attityder och värderingar. (Skolverket, 2016e) 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras inledningsvis arbetets strategi sedan dess datainsamlingsmetodik. 

Detta avsnitt innehåller en beskrivning av metoden, motivering av metodvalet och genomgång 

av enkätens framtagande och genomförande. Avsnittet som följer beskriver den metodik för 

dataanalys som används och slutligen görs en kritisk granskning av metod- och analysval.  

3.1 Forskningsstrategi 

Forskningsmetoden detta arbete baserats på är av survey-typen, vilken tillåter insamling av 

liknande data från stora grupper individer inom urvalet på ett standardiserat och systematiserat 

sätt. Detta passade arbetet bra då syftet var att få ett resultat som blev representativt och kan 

generaliseras över hela urvalsgruppen. Det ämnades inte genomföras en djupare undersökning 

utan en bredare vilket också motiverar valet av metod. En av fördelarna med metoden är att den 

kostar mindre och är mer tidseffektiv än andra metoder, både kostnad och tidsåtgång går att 

beräkna i förväg. En surveyundersökning är tillämplig när data som ska analyseras är 

kvantitativ, alltså data som är baserad på nummer, så även detta arbete eftersom kartläggningen 

av kompetensnivån skedde genom frågor av kvantitativ karaktär. Data erhölls med hjälp av en 

enkätundersökning vilken beskrivs i efterföljande avsnitt. (Oates, 2006).  

3.2 Datainsamlingsmetodik 

3.2.1 Motivering av datainsamlingsmetod 

Enligt Oates (2006) lämpar sig enkätundersökningar väl när forskarna vill samla in koncis och 

okontroversiell information från en stor grupp individer, vilket var fallet vid detta arbete. Syftet 

var att erhålla standardiserad data genom att ställa samma frågor till varje respondent och ha 

fördefinierat svarsalternativen. Genom att använda enkäter som är självadministrerade och 

Internetbaserade sparades tid och pengar men det finns såklart nackdelar med detta 

tillvägagångsätt. Forskar-administrerade enkäter har ofta en högre svarsfrekvens och tillåter 

forskaren att ställa följdfrågor beroende på de svar respondenten ger, däremot är de tidkrävande 

och riskerar styra respondenternas svar genom tonläge eller kroppsspråk. En nackdel med 

Internetbaserade enkäter är enligt Oates (2006) att det ofta tar längre tid för respondenten att 

svara vilket kan leda till att den blir trött och uttråkad snabbare och kanske avbryter ifyllningen 

av enkäten. Andra nackdelar är att information om respondenten kan sparas, t.ex. email-

adressen vilket gör att anonymiteten minskas. (Oates, 2006). 

 

Dessa nackdelar leder till slutsatsen att vid utformning av Internetbaserade enkäter är det viktigt 

att tänka på 1) frågornas utformning, så inga följdfrågor behöver ställas, 2) att nå ut till en större 

del av urvalet så att tillräcklig svarsfrekvens kan uppnås trots högre bortfall, 3) att inte utforma 

en alltför lång enkät, för att hindra att respondenterna tröttnar och ger sämre svar eller inga svar 

alls. (Oates, 2006). 

3.2.2 Planering och utförande av enkät 

Planerandet och utförandet av undersökningen blev nedbrutet till sex aktiviteter: 1) 

informationsbehov, 2) datainsamlingsmetod, 3) urvalsram, 4) urvalsmetod, 5) svarsfrekvens 

och icke-svaranden, 6) urvalsstorlek. (Oates. 2006. s.94.). En beskrivning av dessa och hur varje 

steg tillämpats i detta arbete följer nedan. 
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1) Det första steget handlar om att bestämma informationsbehovet, alltså att forskaren ska 

bestämma vilken data det är som eftersöks (Oates, 2006), i detta arbete är det alltså främst 

information om samhällskunskapslärares digitala kompetens. En metod för att mäta digital 

kompetens behövdes alltså och i detta arbete användes DIGCOMPs självuppskattningskarta. 

För att kunna besvara frågeställningarna behövdes också demografiska data om de svarande 

som ålder, kön, vilken kommun/län och skola de jobbar på, vilken nivå de lär ut på, vilka övriga 

ämnen de lär ut, vilket förkunskap de hade om begreppet digital kompetens, samt vilken tilltro 

de har till sin egen förmåga att lära ut digital kompetens. 

 

2) För att samla in informationen som bestämdes i punkt 1) användes, som nämnt tidigare, 

datainsamlingsmetoden enkäter. Denna metod passar bra i en surveyundersökning då den lätt 

genererar den breda, generaliserbara data som eftersöks, det är också den vanligaste metoden 

för datainsamling i surveyundersökningar. (Oates, 2006). 

 

3) Den lista eller samling av människor som används för att samla in data anger forskningens 

urvalsram (Oates, 2006). I detta fall handlar det om samhällskunskapslärare på grundskolor i 

Sverige. Det finns ingen lista över dessa men delningen av enkäten säkerställde att främst 

samhällskunskapslärare på grundskolenivå nåddes och svarade. 

 

4) Lämplig urvalsmetod får bestämde vilket urval som gjordes bland denna stora grupp av 

individer (Oates, 2006). För denna enkätundersökning användes två urvalsmetoder, en av 

probabilistisk typ: slumpmässigt urval och en av icke-probabilistisk typ: bekvämlighetsurval. 

Ett slumpmässigt urval görs precis som det låter, individer väljs slumpmässigt från en lista på 

alla i urvalsramen. Ett bekvämlighetsurval görs genom att forskaren väljer individer i 

urvalsramen efter bekvämlighet, alltså individer som är enkla att nå eller villiga att hjälpa till. 

Denna urvalsmetod kan ses som ”sämre” än de andra metoderna, forskaren måste vara noga 

med att trots bekvämlighet inte välja individer utanför urvalsramen. 

 

Slumpmässigt urval gjordes genom slumpmässigt val av 10 skolor i varje län ur “Välja skola” 

databasen1, sammanlagt 210 skolor. Enkäten skickades ut per mail till skolans officiella 

mailadress, där undersökningens syfte och förutsättningar förklarades kort. Därefter ombads de 

att skicka vidare undersökningen till samhällskunskapslärare på skolan. Bekvämlighetsurvalet 

gjordes genom att bekanta inom skolväsendet kontaktades och blev ombedda att antingen delta 

i undersökningen eller sprida vidare undersökningen till lämpliga kollegor på arbetsplatsen. 

Urval skedde även genom inlägg i Facebookgrupper riktade mot samhällskunskapslärare i 

grundskolan, grupperna var SO år 1-32, SO i åk 4-63 och SO i åk 7-94. 

 

5) Aktiviteten svarsfrekvens mot icke-svaranden innebär de andelar som svarar kontra inte 

svarar på undersökningarna. En svarsfrekvens på endast 10 % är inte ovanligt (Oates, 2006 s. 

99). Av de 210 skolor som valdes slumpmässigt var det 16 som inte mailen gick fram till. Det 

antogs att det i genomsnitt innehöll fem lärare inom samhällskunskap på varje skola. Detta 

innebär att uppskattningsvis 970 personer nåddes med det slumpmässiga urvalet. 

Facebookgrupperna innehöll sammanlagt 9760 medlemmar, trots att det inte framgår om det 

finns individer som är med i fler än en grupp samtidigt uppskattas det att bekvämlighetsurvalet 

                                                 
1 http://valjaskola.se/  
2 https://www.facebook.com/groups/875524502476912/?fref=ts  
3 https://www.facebook.com/groups/378340082287451/?fref=ts  
4 https://www.facebook.com/groups/1577484509141721/?fref=ts  

http://valjaskola.se/
https://www.facebook.com/groups/875524502476912/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/378340082287451/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1577484509141721/?fref=ts
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hade potential att nå 9760 personer, även om detta är osannolikt. Tyvärr går det inte att se hur 

många som faktiskt tittat på inlägget med enkätinformationen, så den exakta svarsfrekvensen 

för bekvämlighetsurvalet går inte att avgöra, men det syns att 101 personer klickat på länken 

via Facebook.  Av de 134 användare som svarade på enkäten hade 35 respondenter inte 

samhällskunskap som ämne så dessa räknades bort. Av de 99 som återstod hade 28 respondenter 

fått tillgång till enkäten via Facebook och 71 respondenter hade fått tillgång per mail. Det vill 

säga att ungefär 28 % av dem som klickade på enkätlänken kom via Facebook och 7 % av dem 

som uppskattades nås av det slumpmässiga urvalet svarade på enkäten. 

 

Sex dagar efter att ha publicerat inläggen på Facebook och kontaktat de slumpmässigt utvalda 

skolorna skickades en påminnelse ut till samtliga skolor och Facebookgrupper. Detta 

genererade ytterligare 36 stycken svar. 

 

6) Den sista aktiviteten, urvalsstorlek, är hur många personer som deltagit i undersökningarna. 

Sker undersökningen genom enkäter kan en för låg deltagarlista innebära ett resultat som inte 

är tillförlitligt. (Oates, 2006). Målet var att få en urvalsstorlek på runt 100 individer, vilket 

precis uppnåddes med 99 svar.  

3.2.3 Enkätens utformning 

Enkätens utformning går att se i sin helhet i bilaga 2 men en kortare genomgång och motivering 

till vissa av valen följer nu. 

 

För strukturens skull delades enkäten upp i tre delar: En inledande del med de demografiska 

frågorna, huvuddelen med matrisfrågor tänkta att utvärdera respondentens digitala kompetens 

och den avslutande delen som berörde övriga tankar om digital kompetens och 

regeringsbeslutet. Den första och tredje delen var tänkt att erhålla främst kvantitativ data men 

även till viss del kvalitativ, medan huvuddelen endast erhöll kvantitativ data.  

 

Ingen vetenskapligt förankrad metod för att mäta digital kompetens återfanns vid 

litteratursökningen vilket ledde till en bredare sökning, då hittades DIGCOMP ramverket. 

Frågorna i huvuddelen baserades på påståenden om respondentens digitala kompetens i de fem 

områdena från DIGCOMPs svensköversatta självuppskattningskarta (Ferrari, 2013 och 

Europass, 2016). Eftersom de påståenden som finns i kartan utformades för att användas vid 

självuppskattning drogs slutsatsen att dessa borde fungera bra som enkätfrågor. De ställdes då 

upp som matrisfrågor med svarsalternativ på likertskala. Likertskalor används ofta för att mäta 

attityder genom sifferskalor eller påståenden med syfte att få fram ett index för enkelställda 

frågor (Allen, Seaman, 2007), i detta arbete har skalan använts för att mäta respondentens åsikt 

om sin egen förmåga i förhållande till de olika påståendena. Fem nivåer valdes från 1) stämmer 

inte alls till 5) stämmer helt, vilket alltså ger resultatet som ordinaldata (Oates, 2006). Varje 

påstående hörde till ett av ämnesområdena informationsbehandling, innehållsproduktion, 

kommunikation, problemlösning eller säkerhet och även till en svårighetsnivå, A) bas-, B) 

självständig och C) avancerad nivå inom detta område (Ferrari, 2013). För att korta ner 

enkätundersökningen valdes det bort ett antal frågor från DIGCOMPs självuppskattningskarta 

(Ferrari, 2013), främst de som ansågs vara icke-relevanta för skolväsendet men även de som 

var snarlika varandra över de olika nivåerna. Vissa frågor valdes bort med motiveringen att de 

var för svåra att tolka och därför skulle leda till ett sämre resultat. Totalt valdes 18 frågor bort 

och dessa är gulmarkerade i bilaga 1. Enkäten publicerades och var sedan aktiv i 19 dagar. 



 

13 

 

3.2.4 Metodik för dataanalys 

Det ska utföras en kvantitativ analys av deskriptiv typ för att analysera enkätdata, främst för att 

hitta mönster mellan respondenterna. En kvalitativ dataanalys på den simplaste nivån handlar 

om att använda tabeller, diagram eller grafer vilka gör det möjligt för forskaren att se mönster. 

En kvantitativ analys går att göra mer komplex genom användning av enkla deskriptiva tekniker 

vilka kan framhäva fler och mer komplexa mönster i data. (Oates, 2006). Oates (2006) listar 

några fördelar med utförande av kvantitativ analys föra kvalitativ, exempelvis att analysen är 

baserad på mätbara data vilket möjliggör för andra forskare att återskapa resultatet eller att stora 

mängder data kan bli analyserade snabbt.  

 

Dataanalysen kommer främst göras genom bivariat analys och med syfte då jämföra variabeln 

digital kompetens med olika demografiska variabler för att hitta intressanta mönster. 

Inledningsvis kommer en univariat analys bestående av frekvensanalyser på de demografiska 

variablerna göras, detta för att säkerställa att alla variabler som används i övrig analys har 

statistisk relevans. 

 

Data från enkätundersökningen kodades till Excel-format och irrelevant data skalades bort, till 

exempel en kontrollfråga som ställdes för att förklara strukturen på matrisfrågorna där alla 

respondenter angett samma svar (se sid 3 i bilaga 2) och de respondenter som inte angett 

samhällskunskap som ämne. Värdena i huvuddelen användes för att beräkna den digitala 

kompetensen genom att de sammanställdes till ett medelvärde för varje nivå (A, B och C) inom 

varje ämnesområde (1 – 5), den digitala kompetensen för ett område är således summan av de 

tre nivåerna och vidare kan summan av ämnesområdena beräknas genom att summera de 5 

områdenas summor, detta för att få endast en siffra. En respondent kan på så sätt få minst 3 (1 

+ 1+ 1) poäng och maximalt 15 (5 + 5+ 5) poäng i ett ämnesområde och minst 15 (3 * 5) och 

maximalt 75 (15 * 5) poäng sammanlagt. Frågornas poäng valdes att sammanfattas med ett 

medelvärde eftersom antalet frågor i de olika nivåerna och områdena varierar vilket gör att 

endast en summering av siffrorna skulle göra det omöjligt att göra jämförelser mellan 

ämnesområdena. Den vanligaste metoden för att beräkna den centrala tendensen på ordinaldata 

är egentligen med median (De Vaus, 1995), dock ansågs det att risken att förlora nyanseringen 

vid stor variation på svaren inom en kategori ändå motiverar valet att jobba med ett medelvärde 

i detta steg. Risken minskas även av att bara svaren från en respondent hanteras och att 

respondenterna ännu inte börjat jämföras mot varandra. Avsikten med att sammanfatta den 

digitala kompetensen är att kunna använda det som en variabel i en bivariat analysmetod.  

 

Det första som säkerställdes var att skillnaden den digitala kompetensen mellan grupperna från 

de olika urvalsmetoderna, ”direkt” och ”Facebook” inte var statistiskt signifikant och på så sätt 

inte skulle kunna behandlas om en enda urvalsgrupp i resterande undersökning. För att 

säkerställa detta gjordes både frekvenstabell och korstabell för denna variabel. När resultatet av 

denna analys erhållits inleddes den huvudsakliga analysen.  

 

Inledningsvis utfördes frekvensanalys på de olika demografiska variablerna ifrån enkäten, det 

tittades helt enkelt på hur urvalet är spritt över de olika kategorierna inom varje variabel. 

Resultatet användes sedan för att ta beslut om vilka variabler som hade tillräcklig spridning för 

att utföra den bivariata analysen på. 

 

Ytterligare en univariat analys genomfördes, nämligen den att undersöka trenden för hela 

urvalet på variabeln digital kompetens. Denna analys gjordes med en frekvensanalys på varje 
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områdes summa och uträkning av den centrala tendensen med hjälp av en median för varje A, 

B och C värde inom de fem ämnesområdena. Frekvensanalysen gjordes genom att lägsta och 

högsta möjliga summa inom ett område räknades ut, 3 respektive 15, och utifrån detta skapades 

fyra intervaller inom vilka antalet svar räknades. Intervallerna var: 3-5, 6-8, 9-11 och 12-15 

vilket alltså ger en liten fördel vid de höga poängen eftersom det fjärde intervallet är något 

större än de övriga, detta var ett beslut som togs i dataanalys processen. Fyra intervaller 

beslutades var lagom för att få en bra bild av spridningen i de olika områdena.  

 

Den bivariata analysen kommer bestå av korstabeller som jämför variabeln digital kompetens 

mot de olika demografiska variablerna, detta för att det ska kunna beskrivas hur den digitala 

kompetensen varierar beroende av andra variablers värden (De Vaus, 1995). En fördel med 

korstabeller är att de ofta är lättöverskådliga och passar alla typer av data, därav även 

ordinaldata (Hjerm, Lindgren, Nilsson, 2014). Precis som i den univariata analysen av digital 

kompetens använder dessa medianer och medelvärden för varje A, B och C värde inom 

ämnesområdena men denna gång i jämförelse med det valda variabelvärdet. 

 

De Vaus (1995) beskriver korstabeller som en metod att visa data för att enkelt kan upptäcka 

korrelationer mellan två variabler. Korstabellerna kommer även innehålla uträkning av 

standardavvikelsen för varje värde i tabellerna, detta för att den centrala tendensen inte 

nödvändigtvis återspeglar omfånget i urvalet korrekt. Därför används standardavvikelsen för 

att veta hur väl den centrala tendensen representerar hela urvalet, den ger ett mått på hur nära 

medelvärdet ett givet procentantal av urvalet ligger. (De Vaus, 1995). Detta är anledningen till 

att även medelvärdet presenteras i tabellen, för på så sätt kan det avgöras hur bra mått 

standardavvikelsen är i jämförelse med medianen, ligger medelvärde och median långt ifrån 

varandra kommer inte standardavvikelsen vara en bra indikator. I resultatet kommer 

förkortningen SD till stor del användas vid referens till standardavvikelsen.  

 

Slutligen räknades två frekvensanalyser ut för de valda oberoende variablerna i relation till den 

beroende variabeln digital kompetens. Detta skedde både för varje område och för 

totalsumman, detta för att kunna se fördelningen mellan poängen för de olika variablernas 

värden. Den ena frekvensanalysen skedde för varje område och brukade de fyra intervallerna 

som användes i den univariata frekvensanalysen av digital kompetens alltså 3-5, 6-8, 9-11 och 

12-15. Den andra frekvensanalysen skedde för totalsumman och använde två intervaller, 31-53 

och 54-75, dessa valdes efter inledande analys av resultatet då 31 visade sig vara den lägsta 

totalsumman i urvalet och två intervall valdes som tillräckliga för att få en bild av spridningen 

av totalsumman.  

3.3 Kritisk granskning av metoden 

3.3.1 Granskning av surveyundersökningar och enkäter 

Enligt Oates (2006, s.105) finns det en viss problematik med surveyundersökningar, bland 

annat att saknas djup. De fokuserar ofta på en bredare målgrupp och saknar då det djup som 

andra strategier kan erhålla. Detta behöver inte vara ett problem för forskare som söker svar på 

ytligare men kanske bredare frågor, men för detta arbete har det varit en utmaning att få frågor 

som avgör en persons digitala kompetens att fungera i en kvantitativ miljö. En annan utmaning 

var att nå ut till ett tillräckligt stort antal samhällskunskapslärare. Det existerar så klart ingen 

klar maillista som man kan använda sig av utan undersökningen fick ske genom en initial 

kontakt med respektive skola, med en förklaring av motiv och en separat del i mailet som kunde 
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vidarebefordras till rätt lärare på skolan. Nackdelen med detta tillvägagångsätt är att det inte 

finns någon garanti för att mailet når de berörda lärarna utan det kan fastna i inkorgen hos en 

administrativt anställd som inte tar sig tid att skicka vidare. En risk med att utföra anonyma 

webbenkäter, särskilt med två olika urvalsmetoder, är att forskaren inte kan vara säker på att 

erhålla unika svar, alltså med säkerhet veta att någon inte svarar vilket skulle göra den 

insamlade datan mindre tillförlitlig.  

 

Förberedelserna är viktiga för en väl genomförd enkätundersökning, eftersom den inte går att 

komplettera efteråt (Eliasson, 2006, s. 30). För att vara säkra på att få den data som behövdes 

för att besvara frågeställningen skickade det ut ett pilottest, enkäten skickades då till en mindre 

grupp lärare och hade även med en utvärderingssida som togs bort när den riktiga enkäten 

skickades ut. Målet med pilottestet var att få reda på om enkätens frågor gick att förstå, hur lång 

tid enkäten tog att besvara och om informationen blev komplett och tillräcklig för analys. 

(Tétard, 2015). Piloten var aktiv totalt i fyra dagar och feedbacken var god, den information 

som behövdes kunde fås med hjälp av enkäten men ändå gjordes valet att lägga till en extra 

demografisk fråga om respondentens könstillhörighet efter piloten. Eftersom inga övriga frågor 

ändrades har även svaren från pilottestet använts i empirin.  

 

3.3.2 Granskning av kvantitativ analys, frekvensanalys och korstabeller 

Det finns så klart även nackdelar med att välja kvantitativ analys, även om valet av analysmetod 

bestäms av frågeställning, metodval och datainsamlingsval kan nackdelarna vara en fördel att 

känna till. Några nackdelar Oates (2006) listar är till exempel:  

● Risken att göra för avancerade statistiska prov med datorer vilket kan leda till att 

forskaren förlorar förståelse och därmed kan förlora sikte på målet. 

● Genom att fokusera på det som kan mätas och ignorera icke-kvantitativ information kan 

viktiga aspekter av ämnet missas. 

● Det är inte nödvändigtvis så objektivt som det verkar, forskarens beslut genom hela 

processen påverkar resultaten. 

 

Dessa risker har tagits i beaktande genom arbetets gång och därför kunnat anpassa arbetet för 

att minska dem. Analysen av enkätdata hölls enkel i korstabeller, särskilt eftersom den beroende 

variabeln digital kompetens var så komplex redan. Gällande punkt två togs beslutet att det 

visserligen kan leda till att aspekter missas men att det inom räckvidden för detta arbete är en 

risk som går att acceptera. Objektivitet är alltid ett problem inom forskning, oavsett metod, alla 

beslut forskaren gör påverkar resultatet och tolkningarna som görs är heller aldrig helt 

objektiva. Därför dokumenterades de beslut som tagits noggrant så att det ändå ska gå att 

återskapa de resultat som har fåtts eller åtminstone gå att se vilka beslut som lett fram till det 

presenterade resultatet. 

 

En större nackdel kunde dock återfinnas i just denna undersökning vilken är att metoden för att 

mäta digital kompetens som används i arbetet inte är beprövad eller standardiserad. 

Självuppskattningskartan (Ferrari, 2013) som enkäten byggts på är visserligen tänkt som stöd 

vid självuppskattning av digital kompetens men inte nödvändigtvis tänkt att användas på det 

sätt som detta arbete gör med en gradering av den egna kompetensen i förhållande till varje 

enskilt påstående som resulterar i en totalsumma både för varje område och totalt. Detta är en 

stor risk då det kan innebära att resultatet inte blir så trovärdiga och användbara som skulle 

önskats. 
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4. Resultat 

Detta kapitel kommer att presentera resultat av arbetets enkätundersökning. Inledande avsnitt 

kommer redogöra förarbetet som gjordes i form av frekvensanalyser på de demografiska 

variablerna och nästföljande avsnitt redogör den inledande analysen av variabeln digital 

kompetens. Det sista avsnittet redogör för den bivariata analysen vilken skedde i form av 

korstabeller innehållande median, medelvärde och standardavvikelse, och frekvensanalyser för 

både de 5 områdena och totalvärdena för varje variabel.  

 

I kapitlet kommer många referenser göras till de olika områdena i DIGCOMPs ramverk vilka 

är: 1) Informationshantering, 2) Kommunikation, 3) Innehållsproduktion, 4) Säkerhet och 5) 

Problemlösning. Fortsättningsvis kommer de främst refereras till som område 1/2/3/4/5. Även 

nivå A, B och C förekommer i frekventa referenser vilka alltså syftar till svårighetsnivåerna 

som återfinns i DIGCOMPs ramverk, A står för basanvändare, B för självständig användare 

och C för avancerad användare. Både nivåerna och områdena med tillhörande påståenden 

återfinns i bilaga 1.  

 

I kapitlet kommer förkortningen SD genomgående användas för att representera 

standardavvikelsen. Fortsatt analys är genomförd på hela urvalet, trots de två olika 

urvalsmetoderna, detta eftersom analysen av de två grupperna (Direktlänk via mail och 

Facebook) visade på väldigt lite skillnad i digital kompetens med medianen för totalsumman 

för de som svarat via direktlänken var 59,37 och de som svarat via Facebook hade medianen 

59,73. Detta tillät alltså att behandla urvalet som en helhet. Fullständig korstabell återfinns i 

bilaga 4 tabell 2.16.  

4.1 Frekvensanalyser 

När enkätresultatet var färdigställt kunde lämpliga variabler för analys av korrelationer väljas, 

detta gjordes med hjälp av frekvensanalyser på de olika demografiska variablerna. 

Presentationen av dessa frekvenstabeller följer nedan, totalvärdet för antal respondenter per 

tabell är samma som urvalsstorleken, nämligen 99. Resultatet av frekvensanalyserna 

presenteras i sammanfattad form nedan och i fullständig form i bilaga 3.  

 

Inom urvalet var könsfördelningen uppdelad i 76 (76,8 %) kvinnor, 20 (20,2 %) män och 3 (3,0 

%) personer avstod från att ange kön. Av de 99 respondenterna var 10 personer mellan 20-29 

år, 13 personer mellan 30-39 år, 36 personer mellan 40-49 år, 29 personer var mellan 50-59 år 

och 11 personer var 60+. På frågan om vilken nivå den svarande huvudsakligen jobbade inom 

svarade 42 mellanstadiet, 30 lågstadiet, 22 högstadiet och 5 personer “Annat” på frågan. På 

frågan “Känner du att du har tillräcklig kunskap för att inkludera digital kompetens i din 

undervisning?” svarade 52 personer “Ja”, 7 personer “Nej” och 38 personer “Delvis”. Det var 

även 2 respondenter som hade avstått från att svara på frågan.  

 

De övriga variablerna visade vid frekvensanalys för dålig spridning och kan därför inte ligga 

till grund för korstabeller. Till exempel spridningen mellan kommunerna, trots att kommunerna 

grupperats ihop till respektive län var det för dålig spridning med hela 19 av de svarande från 

Stockholm och resterande 70 var ojämnt spridda över andra län. Även ämne visade sig vara en 

svår variabel att göra analys på då en lärare kan ha fler än ett ämne. Slutligen var det frågan om 

respondenten sedan tidigare kände till begreppet digital kompetens vilket hela 83 personer 
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svarade “Ja” på och således lämnade endast 16 personer på “Nej” sidan. Efter utförda 

frekvensanalyser av nämnda variabler valdes alltså dessa tre variabler bort. 

Sammanfattningsvis var det variablerna: 1) Känner du sedan tidigare till begreppet digital 

kompetens?”, 2) Vilket län undervisar respondenten i och 3) Vilka ämnen undervisar 

respondenten i.  

4.1.1 Frekvens och central tendens för variabeln Digital kompetens 

En frekvensanalys genomfördes också på variabeln digital kompetens, men inte på samma sätt 

som de andra analyserna utan i denna användes summorna för varje område och räknade ut 

lägsta och högsta möjliga utfall för att sedan skapa fyra intervaller inom detta område, dessa 

var: 3-6, 6-9, 9-12 och 12-15. Detta resulterade i tabell 2.1 i bilaga 4. Tabellen visar att 

distributionen av svar är ganska fokuserad på område 1 och 2 men sedan mer spridd för område 

3 - 5. Område 2 är mest samlad med hela 89 svar i intervallet 12-15 och en standardavvikelse 

på 1,40. Område 5 är minst samlad med 6 svar i första intervallet, 25 svar i andra intervallet, 

31 svar i tredje intervallet och slutligen 37 svar i fjärde intervallet. Här ligger 

standardavvikelsen på 2,94. Frekvenserna presenteras i graf 1 och standardavvikelserna 

återfinns i tabell 1, de som används i paragrafen är baserade på ett områdes summa vilken 

maximalt kan vara 15. 

 

 
Graf 1 Frekvens för digital kompetens i hela urvalet (N = 99) 

En annan frekvensanalys utfördes också för att ta reda på distributionen för totalsummorna, här 

användes intervallen 31-53 och 54-75 och analysen resulterade i tabell 2.15. Denna analys 

visade att hela 69 % hade en totalsumma över 54 medan resterande 31 % alltså hade en summa 

mellan 31 och 53. En stor del av lärargruppen har alltså fått en relativt hög totalsumma.  

 

  Nivå A SD Nivå B SD Nivå C SD Summa SD 

Omr 1 5,00 0,23 4,50 0,70 4,00 0,95 13,30 1,58 

Omr 2 5,00 0,20 5,00 0,42 4,33 0,94 14,33 1,40 

Omr 3 4,67 0,92 3,80 0,96 1,80 1,07 10,00 2,57 

Omr 4 4,75 0,54 3,40 0,96 2,60 1,10 10,75 2,34 
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Omr 5 4,25 0,83 3,67 1,19 3,00 1,11 11,00 2,94 
Tabell 1 Median och standardavvikelse för nivåerna och summorna i de olika områdena 

 

Nästa beräkning som gjordes var alltså den centrala tendensen på variabeln digital kompetens 

inom urvalet för att få en blick av hela urvalets median, medelvärde och standardavvikelse. 

Detta resulterade i tabell 1 och något förenklat i graf 2 där summornas median visas och i graf 

3 där medianerna för de olika nivåerna inom varje område presenteras. I tabellen presenteras 

även standardavvikelsen för varje värde A, B och C på de olika nivåerna. 

 

 
Graf 2 Digital kompetens - Median för summorna inom varje område 

Från graf 2 kan det med blotta ögat konstateras att de områden lärarna hade högst kompetens 

var område 1 och 2 och att kompetensen var något lägre i de övriga tre områdena. Område 2 

låg högst med 14,33 och SD var på lägsta 1,40. Område 3 har den lägsta summan med 10,00, 

inom detta område låg SD på 2,57, högt i jämförelse med den lägsta avvikelsen vilket visar att 

svaren inom detta område var mer spridda än i svaren område 2. Detta visar också graf 1.  

 

I graf 3 presenteras medianerna för de olika nivåerna, dessa återfinns också i tabell 2.2 i bilaga 

4. Medianerna för nivå A låg alla väldigt högt, med område 5 lägst på 4,25 (SD 0,83) och 

område 1 och 2 på 5,0 (SD 0,23 respektive 0,20), annat var det för nivå C där lägsta var område 

3 på 1,80 (SD 1,07) och högsta område 2 på 4,33 (SD 0,94). Medianerna för nivå B var, som 

en kan förvänta sig, mer spridda än nivå A men mindre spridda än nivå C med lägsta i område 

4 (3,40, SD 0,96) och högsta även här i område 2 (5,0, SD 0,42). 

 

0

5

10

15

Omr 1 Omr 2 Omr 3 Omr 4 Omr 5

Digital kompetens median på 

summa



 

19 

 

 
Graf 3 Digital kompetens - Median för nivåerna inom de olika områdena 

4.2 Bivariat analys 

Av de inledande sju variablerna var det alltså fyra som valdes som oberoende variabler till den 

bivariata analysen, dessa var kön, ålder, huvudsaklig undervisningsnivå och “Känner du att du 

har tillräcklig kunskap att inkludera digital kompetens i din undervisning?”. Med dessa fyra 

variabler har det således skapats korstabeller innehållande median och medelvärde för varje 

område och för totalsumman och standardavvikelse för respektive värde. Frekvenstabeller 

skapades för varje oberoende variabels värde i förhållande till gruppens digitala kompetens, 

detta för att kunna se fördelningen på svar inom de olika grupperna inom varje område. Samma 

fyra intervaller användes som vid frekvensanalysen av digital kompetens i hela urvalet, alltså 

intervall 1: 3-6, intervall 2: 6-9, intervall 3: 9-12 och intervall 4: 12-15. En graf gjordes för att 

presentera frekvenstabellen men med dess procentuella värden, detta för att lättare kunna göra 

jämförelser trots det olika antalet svaranden inom grupperna.  Slutligen skapades en tabell för 

varje oberoende variabel som mätte frekvensen av totalsumman i förhållande till den beroende 

variabeln. Detta gjordes med två intervaller placerade mellan den lägst uppmätta och högst 

uppmätta summan, intervall 1: 31-53 och intervall 2: 54-75, resultatet av analysen anges i hela 

procenttal.  

4.2.1 Variabeln Kön 

Frekvensanalysen visade att av 99 svarande var 76 kvinnor, 20 män och 3 som inte ville ange 

kön. Korstabellen för variabeln visade att ingen större skillnad mellan män och kvinnors 

digitala kompetens fanns att finna bland lärarna. För de tre som valt att ej ange kön är den 

digitala kompetensen något lägre, dock kommer övrig analys bortse från dessa tre då de är för 

få.  

 

På område 1 är medianen för kvinnor 13,25 och SD 1,54 och på samma område för män är 

medianen 13,55 och SD 1,64, resultaten visar hur jämna könen är i sin kompetens en trend som 

fortsätter även in de andra områdena. Medianen för område 5 och den totala summan är aningen 

högre för kvinnor, men detta stämmer inte överens med medelvärdet för samma kategorier där 
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alltså männens är högre, detta visar en tydlig skillnad mellan att använda median och 

medelvärde i sin analys, vilket värde som ger bättre sanning är svårt att säga men i just detta 

fall är nog medelvärdet aningen mer korrekt. Dock handlar det inte om stora skillnader, på 

område 5 är kvinnors median 11,00 och medelvärde 10,50, för männen är medianen 10,83 och 

medelvärdet 10,85. Den totala summans median är för kvinnor 59,72 och medelvärdet 57,64 

medan männens median är 58,64 och deras medelvärde 58,62. Skillnaden mellan 

totalsummorna var alltså liten, trots olikheter mellan median och medelvärde för 

kvinnogruppen. Detta återspeglas också i beräkningen av frekven för totalsumman (tabell 2). I 

intervall 1 fanns 35 % av de manliga respondenterna jämfört med 29 % av de kvinnliga och i 

intervall 2 fanns 65 % av de manliga svaranden jämfört med 71 % för de kvinnliga. Efter att ha 

granskat resultatet av frekvensanalysen bör det finnas underlag att påstå att medianen på 

kvinnornas totalsumma är en bättre representation för hela gruppens fördelning än medelvärdet.  

 

TotSumma Man N % Kvinna N % Vill ej ange 

31-53 7 35 22 29 1 

54-75 13 65 54 71 2 

Total 20 100 76 100 3 

Tabell 2 Frekvensanalys för totalsumman och variabeln kön 

Trots att resultatet överlag är lika både till och avvikelse är spridningen inom gruppen kvinnor 

större, anledningen till denna skillnad ligger troligen i att det är fler kvinnor som svarat, vilket 

gör att både medelvärdet och standardavvikelsen påverkas mindre av varje enskilt svar medan 

männens enskilda svar påverkar mycket mer. Denna trend av större distribution i 

kvinnogruppen visar sig även i de andra områdena och är extra tydlig inom område 3-5 vilket 

kan ses i graf 4.  

 

 
Graf 4 Frekvens i procent för digital kompetens i relation till kön 
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4.2.2 Variabeln Ålder 

För denna variabel var uppdelningen relativt jämn mellan grupperna. 10 svarande var i åldern 

20-29, 13 i åldern 30-39, 36 i åldern 40-49, 29 i åldern 50-59 och 11 var 60 eller äldre. Till 

skillnad från kön visar denna variabel stor variation i digital kompetens beroende på vilken 

åldersgrupp som står i fokus, även svarens koncentration visar upp stor variation i distribution 

mellan åldersgrupperna, exempelvis är svaren i gruppen 20-29 väldigt samlade runt de högre 

intervallerna medan särskilt gruppen 50-59’s svar är mer utspridda över intervallen, även de 

övriga grupperna visar större distribution. Detta är särskilt tydligt i område 5 där hela 80 % av 

20-29 åringarna var i intervall 4 och resterande 20 var i intervall 3 medan gruppen 50-59 var 

mer uppdelad med 10 % i intervall 1, 38 % i intervall 2, 24 % i intervall 3 och 28 % i intervall 

4. Distributionen visas i graf 5 och procentsatserna i grafen är baserade på frekvenserna i tabell 

2.6 i bilaga 4.  

 

 
Graf 5 Frekvens i procent för digital kompetens i relation till ålder 

Alla 5 åldersgrupperna visar höga värden i område 1 och 2, dessa värden är konsekvent höga 

och visar bara mindre skillnader på så sätt att summan sjunker lite med en ökande åldersgrupp, 

högst ligger 20-29 med medianen 14,20 (SD 0.71) respektive 15,00 (SD 0,21)och lägst ligger 

60+ med medianen 12,85 (SD 1,88) respektive 14,00 (SD 1,32). Grupperna mellan dessa två 

varierar lite gällande vilken nivå de ligger på men de ligger alla tre väldigt tätt. Större skillnad 

blir det vid granskning av område 5 där grupp 20-29 har medianen 14,08 (SD 1,20) vilket 

väldigt högt i förhållande till de andra grupperna. 30-39 har medianen 11,75 (SD 3,19), 40-49 

har medianen 10,58 (SD 2,44), 50-59 har medianen 9,83 (SD 3,90) och 60+ har medianen 10,92 

(SD 2,95). Område 3 och 4 har inte riktigt lika stor skillnad i poängfördelningen, dock ligger 

grupp 20-29 högst även här med 11,80 (SD 1,54) respektive 12,10 (SD 1,52). Lägst inom båda 

områdena ligger grupp 50-59 med 9,33 (SD 1,75) respektive 9,75 (SD 2,36). Övergripande 

fördelningen av de olika områdenas summor kan ses i graf 6 för en tydligare bild av sambanden 

eller i sin helhet i tabell 3.  
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Totalsummorna för de olika grupperna är följande: 20-29 har en median på 66,58 och ett 

medelvärde på 66,95 (SD 3,88); 30-39 har en median på 60,43 och ett medelvärde på 59,53 

(SD 8,63); 40-49 har en median på 57,77 och ett medelvärde på 57,78 (SD 7,41); 50-59 har en 

median på 57,13 och ett medelvärde på 54,39 (SD 10,87); Slutligen har 60+ en median på 58,73 

och ett medelvärde på 56,59 (SD 10,37). Totalsumman för grupperna 50-59 och 60+ visar alltså 

på både stor skillnad mellan median och medelvärde men även på stor avvikelse, även gruppen 

30-39 visar på stor avvikelse mellan svaren, men denna grupps median ligger närmre 

medelvärdet. Detta återspeglas tydligt i frekvensanalysen för totalsumman (tabell 4), där 31 % 

av gruppen 30-39 fanns i intervall 1 och således 69 % i intervall 2, samma siffra för grupperna 

50-59 och 60+ är i intervall 1: 45 % och 36 % och i intervall 2: 55 % och 64 %. Särskilt gruppen 

50-59 visar alltså på en tydlig uppdelning. Inom grupp 20-29 ligger 100 % av respondenterna i 

intervall 2, medan grupp 40-49 har 28 % i intervall 1 och 72 % i intervall 2, den senare ligger 

alltså bara strax över grupp 30-39. 

 

 

    Område 1     Område 2     

  N Median Mean SD Median Mean SD 

20-29 10 14,20 14,09 0,71 15,00 14,90 0,21 

30-39 13 13,45 13,25 1,40 14,67 14,10 1,04 

40-49 36 13,50 12,91 1,18 14,33 14,05 0,81 

50-59 29 13,05 12,46 1,55 14,00 13,12 1,96 

60+ 11 12,85 12,31 1,88 14,00 13,42 1,32 

    Område 3     Område 4     

  N Median Mean SD Median Mean SD 

20-29 10 11,80 11,95 1,54 12,10 12,40 1,52 

30-39 13 10,27 10,37 2,27 10,70 10,84 2,18 

40-49 36 10,27 10,14 1,75 10,00 10,30 2,31 

50-59 29 9,33 8,95 1,75 9,75 10,16 2,36 

60+ 11 9,67 9,37 2,86 11,55 11,37 2,15 

    Område 5     Summa     

  N Median Mean SD Median Mean SD 

20-29 10 14,08 13,62 1,20 66,58 66,95 3,88 

30-39 13 11,75 10,96 3,19 60,43 59,53 8,63 

40-49 36 10,58 10,38 2,44 57,77 57,78 7,41 

50-59 29 9,83 9,69 3,90 57,13 54,39 10,87 

60+ 11 10,92 10,11 2,95 58,73 56,59 10,37 

Tabell 3 Korstabell för variabeln ålder i relation till digital kompetens 

TotSumma 20-29 N % 30-39 N  % 40-49 N % 50-59 N % 60+ N % 

31-53 0 0 4 31 10 28 13 45 4 36 

54-75 10 100 9 69 26 72 16 55 7 64 

Total 10 100 13 100 36 100 29 100 11 100 

Tabell 4 Frekvensanalys på totalsumman för variabeln ålder i relation till digital kompetens 
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Graf 6 Digital kompetens beroende på ålder 

4.2.3 Variabeln Undervisningsnivå 

Av 99 respondenter hade 30 svarat att de huvudsakligen jobbar på lågstadiet, 42 mellanstadiet 

22 högstadiet och 5 hade svarat annat. Precis som vid tidigare variablers analys är det tydligt 

att område 1 och 2 är de där lärarna har högst kompetens, vid analys av just denna variabel 

visade sig lärarna som huvudsakligen undervisar på högstadiet ligga aningen högre än de andra 

grupperna. Detta går att se i graf 8. I område 1 låg medianen för högstadiet på 13,80 (SD 1,15) 

jämfört med lågstadiet på 12,75 (SD 1,82), mellanstadiet på 13,15 (SD 1,50) och “annat” på 

12,18 (SD 1,12). I område 2 låg medianen för högstadiet på 14,83 (SD 1,12) jämfört med 

lågstadiet på 14,33 (SD 1,31), mellanstadiet på 14,00 (SD 1,51) och “annat” på 13,33 (SD 1,46). 

Även distributionen följer ett liknande mönster, med lägst distribution för högstadiet och ökad 

sådan för de andra områdena (med undantag för gruppen “annat” som bara innehåller 5 

respondenter). I första området uppvisade lågstadielärarna högst distribution men i övriga 

områden är det mellanstadielärarna som uppvisade störst distribution. Distributionen visas i 

procent i graf 7, procentsatserna i grafen är baserade på frekvenserna i tabell 2.9 i bilaga 4. 

 

Område 3 och 4 följer samma mönster som område 1 och 2 men visar på aningen lägre median 

och medelvärden och aningen högre distribution. Detta syns tydligt i de båda graferna 7 och 8. 

På båda områdena låg mellanstadielärarna lägst med median på 9,70 (SD 2,78) och 10,13 (SD 

2,39). Högstadielärarna låg högst inom område 3 med medianen 10,90 (SD 2,24) men blev med 

en hårsmån överträffade av lågstadielärarna på område 4 där högstadielärarnas median var 

10,83 (SD 2,17) medan lågstadielärarnas median var 10,90 (SD 2,14). Högst inom område 4 

var dock gruppen “annat” med en median på 11,50 (SD 2,92). Område 5 visade större variation 

gällande medianen, återigen var mellanstadielärarna lägst med en median på 9,83 (SD 3,05), 

seden följde “annat” (median 11,17, SD 2,65), lågstadiet (median 11,46, SD 3,03) och slutligen 

låg högstadiet högst (median 11,88, SD 2,30). 
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Att mellanstadielärarna hade en något lägre digital kompetens återspeglades naturligt nog även 

i totalsummans median- och medelvärden, vilka låg på 56,98 och 56,06 med SD 10,00, något 

även frekvensanalysen för totalsumman stödjer där 40 % låg i intervall 1 och 60 % i intervall 

2. Högsta totalvärdet hade högstadielärarna med medianen 61,08, medelvärdet 60,88 och SD 

7,74, här visade frekvensanalysen för totalsumman att endast 18 % låg i intervall 1 medan 82 

% låg i intervall 2. Mellan dessa två grupper låg alltså lågstadielärarna och gruppen “annat”, 

den förstnämnda hade en median på 60,14, ett medelvärde på 57,93 och SD 9,19 och den andra 

en median på 58,73, ett medelvärde på 58,36 och SD 10,46. Med tanke på medelvärdena från 

de 5 områdena ansåg författarna att det är säkert att anta att medianen för lågstadiet är en bättre 

representation av gruppen eftersom medelvärdet låg relativt lågt i jämförelse, särskilt i relation 

till gruppen “annat”. Frekvensanalysen för totalsumman visade att 30 % av lågstadielärarna låg 

i intervall 1 och 70 % låg i intervall två, för gruppen “annat” visade analysen att 20 % låg i 

intervall 1 och 80 % i intervall 2, 20 % i denna grupp var dock endast 1 person medan de 4 

resterande alltså låg i intervall 2. 

 

 
Graf 7 Frekvens för varje område inom digital kompetens i relation till undervisningsnivå 
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Graf 8 Digital kompetens beroende på undervisningsnivå 

4.2.4 Variabeln “Känner du att du har tillräcklig kunskap för att inkludera digital 

kompetens i din undervisning?” 

Den sista variabel analys utfördes på var svaren respondenterna hade gett på frågan “Känner 

du att du har tillräcklig kunskap för att inkludera digital kompetens i din undervisning?”. Denna 

variabel hade tre alternativ, Ja, Nej och Delvis, av 99 svarande var det 97 som valt att svara på 

frågan. Av dessa 97 hade 52 svarat Ja, 7 svarat Nej och 38 svarat Delvis. Variabelanalysen 

följde trenden tidigare analyser satt med att område 1 och 2 hade en något mindre distribution 

än övriga områden men den hade ändå ovanligt hög distribution inom alla områden. Detta 

gällde särskilt bland de som svarat Delvis eller Nej, trots att det endast var 7 respondenter som 

svarat Nej. Distributionen visas i graf 9 i procent, procentsatserna i grafen är baserade på 

frekvenserna i tabell 2.12 i bilaga 4. Variabeln visar också på ganska stor differens i digital 

kompetens beroende på vilket svar som valts på frågan, det är exempelvis tydligt att de som 

svarat nej på frågan har en lägre digital kompetens inom alla områden, detta går att se i graf 10. 

 

Även inom denna variabel hade område 1 och 2 högst summor medan resterande tre låg markant 

lägre. Det som var extra intressant vid analys av denna variabel var att det var väldigt stor 

skillnad i summorna beroende på vad respondenterna hade svarat med Ja-svararna klart högst 

och Nej-svararna på lägst poäng (Se tabell 5). Till exempel inom område 5 har de som svarat 

Ja en median på 12,29 och ett medelvärde på 12,04 (SD 2,28), de som svarat Delvis har en 

median på 8,83 och ett medelvärde på 9,16 (SD 2,59) och de som svarat Nej har en median på 

6,25 och ett medelvärde på 7,12 (SD 2,64). Inom detta område, särskilt för de som svarat Delvis 

och Nej ligger medianen och medelvärdet också en bit ifrån varandra så standardavvikelsen ger 

en sämre bild av spridningen kring medianen än om siffrorna legat närmre. Mönstret med högst 

summa för de som svarat Ja, lägst för de som svarat när och de som svarat delvis stadigt i mitten 

fortsätter genom alla områden och även i totalsumman. Denna data presenteras också i graf 10.  
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    Område 1     Område 2     

  N Median Mean SD Median Mean SD 

 Ja 52 13,75 13,52 1,19 14,67 14,45 0,74 

Delvis 38 12,19 12,18 1,67 13,67 13,28 1,39 

Nej 7 11,30 11,53 1,16 12,42 11,69 1,91 

[TOM] 2 14,10 14,10 0,00 14,33 14,33 0,00 

    Område 3     Område 4     

  N Median Mean SD Median Mean SD 

 Ja 52 11,00 11,19 2,11 11,60 11,68 1,92 

Delvis 38 8,77 8,71 2,12 9,53 9,78 2,21 

Nej 7 7,00 6,61 1,86 8,50 8,16 2,10 

[TOM] 2 11,33 11,33 0,27 9,83 9,83 0,68 

    Område 5     Summa     

  N Median Mean SD Median Mean SD 

 Ja 52 12,29 12,04 2,28 63,05 62,88 6,81 

Delvis 38 8,83 9,16 2,59 52,48 53,11 8,60 

Nej 7 6,25 7,12 2,64 45,52 45,10 7,49 

[TOM] 2 10,42 10,42 1,58 60,01 60,01 0,64 

Tabell 5 Korstabell för variabeln "känner du att du kan inkludera digital kompetens i din undervisning" i relation 

till digital kompetens 

TotSumma Ja N % Nej N % Delvis N % [TOM] N % 

31-53 6 12 6 86 19 50 0  0 

54-75 46 88 1 14 19 50 2 100  

Total 52 100 7 100 38 100 2 100 

Tabell 6 Frekvensanalys för totalsumman inom variabeln "Känner du att du kan inkludera digital kompetens i 

din undervisning" i relation till digital kompetens 

Frekvensanalysen för totalsumman visade för denna variabel ett intressant resultat och finns i 

sin helhet i tabell 6. Av respondenterna som svarat Ja var endast 12 % i intervall 1 medan hela 

88 % hamnade i intervall 2. För de som svarat Nej var resultatet helt omvänt, 86 % hamnade i 

intervall 1 medan endast 14 % hamnade i intervall 2. För svaret Delvis var frekvensen delad på 

mitten, av 38 personer låg 19 inom intervall 1 och 19 inom intervall 2.  
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Graf 9 Frekvens i procent Digital kompetens/Variabeln "Känner du att du har tillräcklig kunskap för att 

inkludera digital kompetens i din utbildning?" 

 
Graf 10 Digital kompetens beroende på variabeln "Känner du att du har tillräcklig kunskap för att inkludera 

digital kompetens i din undervisning?" 
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5. Analys och diskussion  

Med resultatet i hand är det nu dags för analys och diskussion av resultaten, det är nu resultaten 

får mening och det detta följande avsnitt kommer behandla. Analysen kommer fokusera på 

följande frågor, vilka Oates (2006) föreslår: 

● Vad visar resultaten och vad implicerar detta? 

● Vad anser vi är viktigt i resultaten? 

● Vilken nytta kan resultaten ge för samhället? 

Dessa tre frågor styrde våra tankar om resultatet när analysen utfördes för att generera en 

innehållsrik och intressant analys. Analysen som presenterats visar alltså 

samhällskunskapslärares Digitala kompetens både för hela urvalet och i förhållande till fyra 

valda variabler och analysen diskuteras också i samband med detta för att bygga en bra grund 

till slutsatsen.  

5.1 Digital kompetens: Trender för hela urvalet 

En trend som upptäcktes var den att en lägre summa ofta korrelerade med större distribution 

inom gruppen och alltså högre standardavvikelse och även omvänt, att en högre summa ofta 

korrelerade med lägre distribution och lägre standardavvikelse. Till exempel i korstabellen för 

digital kompetens inom område 5 hade gruppen 20-29 den högsta medianen på 14,08 och den 

lägsta SD på 1,20 medan 50-59 med hade den lägsta medianen 9,83 och den högsta SD på 3,90. 

Frekvensanalysen för totalsumman av samma variabler visade samma sak då hela 80 % av 20-

29 åringarna hade en summa mellan 12 och 15 och resterande 20 % en summa mellan 9 och 

12, gruppen 50-59 var mer uppdelad: 10 % hade summan 3-6, 38 % hade summan 6-9, 24 % 

hade summan 9-12 och 28 % hade summan 12-15. Detta var intressant då det visar på en enighet 

bland lärarna inom grupper och områden som genererat höga poäng och en oenighet inom 

grupper och områden som genererat lägre poäng. Detta visar därför att även om en grupp fått 

generellt lägre poäng, t.ex. 50-59åringarna betyder det inte att alla i den gruppen är “sämre” än 

20-29 åringarna, utan att det är en viss portion av gruppen som sänker det övergripande betyget. 

Till saken hör såklart också att det är 29 respondenter i gruppen 50-59 men endast 10 i gruppen 

20-29 så frågan om denna data är representativ för alla Sveriges samhällskunskapslärare är 

också aktuell att diskutera. 

 

En annan intressant upptäckt i resultatet är det som tas upp i sista stycket i avsnitt 4.1.1, att 

medianerna för nivå A låg alla väldigt högt, med område 5 lägst på 4,25. Detta innebär alltså 

att lärarna generellt har en väldigt bra baskunskap och att det alltså är de mer avancerade 

kunskaperna som de ännu inte behärskar i full utsträckning. Detta är en stor fördel eftersom det 

betyder att de redan har något att stå på när de ska påbörja sin kompetensutveckling vilket 

kommer göra processen lättare för alla inblandade.  

5.1.1 Skillnader mellan områden 

Resultatet visade trenden att oavsett variabel så låg den digitala kompetensen på område 1 och 

2 alltid högst, ofta med en ganska låg standardavvikelse. Detta implicerar att just områdena 

informationshantering och kommunikation är områden lärarna är ganska hemma på redan. 

Detta beror troligen på att dessa områden är väldigt fundamentala i vardagslivet och arbetslivet, 

oavsett yrkestitel och övrig datorvana. Informationshantering har mycket med 
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informationssökning och filhantering att göra (Ferrari, 2013), vilket kan liknas vid det arbete 

som sker i skolan men även det som sker vid vanlig användning på fritiden. Kommunikation 

har blivit en viktig del i livet för alla individer med våra mängder av sociala medier och 

kommunikationsvägar och inte minst för lärare där användning av kommunikationsverktyg 

mellan lärare-lärare, lärare-föräldrar och lärare-elever är grundläggande. I förslaget till den nya 

läroplanen framgår att eleverna ska få kunskap om hur de kan agera ansvarsfullt på sociala 

medier (2016b) vilket hör till området kommunikation. Framgår gör också att läraren måste 

kunna effektivt planera sin undervisning, detta kan åstadkommas genom informationssökning 

(Skolverket, 2016b), sedan måste planerade lektioner sparas i korrekta format och hanteras i 

filsystemet, alltså området informationshantering.   

 

Område 3, 4 är de där lärarna generellt har lägst digital kompetens, alltså innehållsproduktion 

och säkerhet. Innehållsproduktion handlar om att producera och redigera innehåll, både enklare 

innehåll så som textfiler, bilder och video och mer komplicerat innehåll så som sammansatta 

filer eller blogginlägg (Ferrari, 2013). Säkerhet berör skydd av dator med lösenord och 

brandvägg, identifiering av skadlig programvara eller hemsidor med skadligt innehåll och 

kunskap om tillvägagångsätt ifall en dator blivit infekterad (Ferrari, 2013). Dessa områden är 

troligen generellt inte lika centrala i lärarnas privatliv och kompetensen inom dem sjunker 

således, dock är alla områden viktiga i det arbete som läraren utför, särskilt när de nya 

kursplanerna införs. Till exempel kommer lärarna behöva ha kunskap om och lära ut risker 

relaterade till Internet och digital kommunikation (Skolverket, 2016b) vilket i detta fall skulle 

falla i området säkerhet. De behöver också kunna planera och genomföra sin undervisning och 

välja passade verktyg för att göra detta (Skolverket, 2016b), detta kan relateras till området 

innehållsproduktion. 

 

Även område 5, problemlösning, är något av ett sämre område för de flesta lärarna i 

undersökningen men ett undantag är lärarna i åldersgruppen 20-29 som hade genererat nästan 

lika högt resultat på område 5 som de hade på område 2, vilket var mycket intressant. 

Samhällskunskapslärare under 30 har alltså avsevärt högre kompetens gällande problemlösning 

än övriga åldersgrupper och urvalet i helhet. Området problemlösning handlar om att lösa både 

tekniska och icke-tekniska problem med digitala verktyg och att kunna utföra åtgärder för att 

lösa problem av olika svårighetsgrad (Ferrari, 2013). När det kommer till problemlösning 

rapporterade lärarna i Skolverkets undersökning att krångel med IT-utrustning ofta begränsar 

deras användning av densamma (Skolverket, 2016a). Lärarna menar att detta beror på bristande 

IT-support men vi menar att om lärarnas förmåga att lösa problem med digitala verktyg ökade 

så skulle även den begränsning som krånglande IT-utrustning utgör minska.  

5.1.2 Jämförelse med skolverkets undersökning 

Ovanstående reflektioner över respondenternas resultat inom de olika områdena finns det 

anledning att jämföra med vad lärarna svarade i Skolverkets (2016a) undersökning av lärarnas 

kompetens. Inom sex av 14 områden hade 50 % av lärarna bedömt att de behövde 

kompetensutveckling, dessa områden har placerats in i våra 5 områden. Det första området - 

Att förebygga kränkningar på nätet - hör till området kommunikation, ett område som i vår 

undersökning får generellt höga poäng. Dock är detta ett område som är anpassat till problem 

som finns i skolmiljöer och alltså inget som direkt berörs av DIGCOMPs ramverk då detta är 

mer anpassat för en generell digital kompetens och inte för just yrket lärare. Detta kan vara en 

anledning till att Skolverkets resultat inte speglas i vår undersökning. Samma gäller även för 
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området IT som pedagogiskt verktyg ett kompetensområde som naturligt nog inte heller tas upp 

i DIGCOMPs ramverk.  

 

Skolverkets (2016a) områden “Programmering/kodning” och “Skapa eller hantera 

bild/ljud/film” hamnar båda inom området innehållsproduktion, ett område som fått överlag 

sämre resultat för alla grupper, här överensstämmer alltså vårt resultat väl med Skolverkets. 

Kompetensen att “Främja en säker användning av Internet” faller under området säkerhet, 

ytterligare ett område i vår undersökning där lärarna fått generellt lägre poäng. Området “Lag 

och rätt på Internet” kan anses finnas både DIGCOMPs områden Kommunikation och 

Innehållsproduktion, helt beroende på vilka lagar som är i fokus av exempelvis 

yttrandefrihetslagen eller lagar om upphovsrätt. Lärarna kommer behöva kunna både och för 

att kunna lära sina elever var gränsen mellan yttrandefrihet och kränkning går (Skolverket, 

2016b) och hur upphovsrättsskyddat material ska hanteras. Som tidigare nämnt är kränkningar 

inte något som tas upp i DIGCOMPs område Kommunikation, de berör bara övergripande 

kommunikations regler som finns på sociala medier (Ferrari, 2013). Däremot upphovsrätt tas 

upp i området Innehållsproduktion, vilket alltså är ett område som kräver kompetensutveckling, 

både enligt Skolverkets undersökning och undersökningen i detta arbete. 

 

Den övergripande frekvensanalysen som tittade på respondenternas totalsummor visade att 

majoriteten av respondenterna hade fått en ganska hög totalsumma, hela 69 % låg i det över 

intervallet och hade alltså en totalsumma på över 54 poäng. Detta resultat kan jämföras med 

Skolverkets (2016a) undersökning där 77 % av lärarna hade uppskattat att de hade mycket eller 

ganska bra IT-kompetens. IT-kompetens inte är helt jämförbart med digital kompetens utan 

handlar med om förmåga att hantera datorer och använda dem till att slutföra uppgifter, 

skillnader mellan begreppen är troligen en av anledningarna till att det finns en skillnad mellan 

resultaten. En diskussion kan såklart föras över var i vår undersökning gränsen för “ganska bra” 

och “mycket bra” kompetens går.  Lägsta summan i undersökningen var 15 poäng så även de 

sämre lärarna låg långt ifrån botten, därför tolkas resultatet på så sätt att de som har en 

totalpoäng högre än 54 (alltså bara 21 poängs “avdrag” från full pott) kan räknas ha åtminstone 

en ganska bra kompetens.  

5.2 Digital kompetens: De demografiska variablerna 

Den oberoende variabeln “Känner du att du har tillräcklig kunskap för att inkludera digital 

kompetens i din undervisning?” visade att ungefär hälften av responderande 

samhällskunskapslärare uppskattade sin digitala kompetens som tillräcklig för att inkludera 

digital kompetens i sin utbildning. Ungefär 40 % ansåg att de delvis kunde inkludera digital 

kompetens i undervisningen och var tionde lärare ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap 

för att inkludera digital kompetens i sin utbildning. Detta innebär att en väldigt stor del av 

urvalet har tro på sin egen förmåga att lära ut digital kompetens, eller att det bara skulle krävas 

mindre kompetensutveckling för att nå dit, vilket ansågs vara ett väldigt positivt resultat som 

kommer göra inkluderingen av digital kompetens i grundskolan smidigare. Troligen kommer 

alla lärare, även de som anser sig ha tillräcklig kompetens, behöva genomgå någon form av 

kompetensutveckling, men kanske kan denna då ha chansen att direkt lägga nivån lite högre 

och fokusera på aspekter av den digitala kompetensen som endast berör lärarna, kunskaper som 

inte täcks av självuppskattningskartan (Ferrari, 2013) vilket är fokuserat på en mer generell 

kunskapsnivå och inte är anpassat till en viss profession.  
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Analysen av variabeln visade även att de som svarade Ja på frågan hade erhållit relativt höga 

poäng inom de flesta områden, medan de som svarat nej erhållit relativt låga poäng (se graf 10). 

De som svarat delvis kunde i frekvensanalysen för totalsumman observeras med precis hälften 

av respondenterna i varsitt intervall, alltså hälften hade en totalsumma mellan 31 och 53 poäng 

medan den andra hälften hade en totalsumma mellan 53 och 75. Det som är intressant med 

denna observation är att denna fråga besvarades efter genomförd undersökning av den digitala 

kompetensen, vilket såklart skulle kunna innebära att respondentens uppfattning om hur väl 

förberedda de är att inkludera digital kompetens i sin undervisning påverkas av de svar de angett 

i den föregående undersökningen. Det skulle alltså betyda att om respondenten ansett sina svar 

som otillräckliga under undersökningen skulle de också svara att de inte är redo att inkludera 

digital kompetens i sin undervisning.  

 

En viktig aspekt i resultaten var det faktum att ålder är en ganska bra indikator på digital 

kompetens, lärarna under 30 visade generellt en bättre digital kompetens än de som är äldre, 

kompetensen sjunker således med en ökad ålder även om trenden avviker aningen när gruppen 

60+ stöts på, de har i resultaten något högre kompetens än både 40-49 och 50-59 uppvisar. 

Dock krävs det att det tas i beräkning det faktum att antalet respondenter i 60+ gruppen är 

avsevärt färre, endast 11 stycken, än de är i de andra två grupperna, 36 respektive 29 stycken, 

vilket såklart kan påverka resultatet. Det faktum att enkäten endast varit tillgänglig via webben 

kan också påverka detta resultat, kanske är det fler 50-59 åringar som trots lägre kompetens är 

bekväma med använda digitala verktyg som email och Facebook medan det i gruppen 60+ 

endast är de bättre eller mer intresserade användarna som tar sig tid att använda digitala verktyg. 

Det innebär att resultaten eventuellt skulle varit andra vid brukande av en analog enkät.  

 

Slutligen visade resultaten att lärarens kön inte avsevärt påverkade den digitala kompetensen 

och att nivån de undervisar på bara i begränsad mån utövade en påverkan. För den senare 

variabeln handlar det om att mellanstadielärarna generellt hade lite lägre digital kompetens än 

sina kollegor i låg-, högstadiet och än de i gruppen “annat”. 

5.3 Samhällsnytta 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultatet som genererats kan leda till följande nytta 

för samhället. 1) I och med tydlig skillnad i kompetens nivå inom de olika ämnesområdena kan 

kompetensutvecklingsinsatserna styras att fokusera på de områden där lärarna visar lägre digital 

kompetens, alltså innehållsproduktion, säkerhet och problemlösning, och därför optimeras för 

att möta lärarnas behov.  2) Lärare har en relativt god förmåga att bedöma sin egen kompetens, 

åtminstone när den har blivit satt i relation till en definition som i fallet med detta arbete. Detta 

sparar resursarbete som annars hade gått till en kompetensbedömning. 3) den tydliga 

differensen i lärarnas kompetens beroende på ålder är en fingervisning om vad störst 

kompetens-ökande insatser behöver ske, alltså främst i åldrarna 40-59, sedan 30-39 och 60+ 

och sist 20-29.  
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel är det dags att knyta ihop säcken och besvara de frågeställningar som 

formulerats i uppsatsens inledning. Först besvaras de två stödfrågorna för att ge grund till en 

djupare diskussion av den huvudsakliga frågan. Stödfrågorna var: 

● Vilka slutsatser går att dra om samhällskunskapslärares digitala kompetens med 

utgångspunkt i ramverket?  

● Vilka demografiska variabler har störst samband med hög eller låg digital 

kompetens? 

Huvudfrågan var:  

 Inom vilket av områdena som presenteras i ramverket Europaparlamentets ramverk 

DIGCOMP och inom vilka demografiska grupper är lärarnas behov av 

kompetensutveckling störst? 

Kapitlet kommer även innehålla ett avsnitt med en avslutande diskussion om 

enkätundersökningens tillförlitlighet och hur väl DIGCOMPs självuppskattningskarta 

fungerade som underlag till undersökningen.  

6.1 Slutsats 

Efter genomförd undersökning och analys av resultat gällande samhällskunskapslärares digitala 

kompetens drogs slutsatsen att lärare har en relativt god digital kompetens. Denna slutsats fick 

stöd i det faktum att många lärare angav att de kände att de kan inkludera digital kompetens i 

sin undervisning. Där visar också de lärare som angav att de ej kände sig förberedda att 

inkludera digital kompetens i sin utbildning en mycket lägre kompetensnivå. Värt att notera är 

också att de variabler som visar låga resultat är även de variabler med högst spridning av svaren. 

Det ledde oss till slutsatsen att även ifall en grupp har fått dåliga resultat är det nödvändigtvis 

inte så att det speglar alla individer i gruppen, då resultatet visar att det ofta varit en portion av 

gruppen som fått tillräckligt dåligt resultat för att dra ner kompetensnivån för hela gruppen.  

 

Gällande vilka demografiska variabler som i högst grad påverkar nivån av digital kompetens 

hos lärare kunde vi, med grund i analysen av resultatet, konstatera att kön eller 

undervisningsnivå inte påverkade den digitala kompetensen avsevärt men att ålder gjorde det i 

högsta grad. Där märktes tydligt en mycket högre kompetensnivå hos de yngre grupperna, 

främst 20-29, än hos de äldre grupperna. Här dras slutsatsen att de yngre målgrupperna har en 

vana att arbeta med digitala verktyg och har en starkare allmän digital kompetens på grund av 

sin uppväxt under digitaliseringen och uppkomsten av dagens Internet. En annan variabel som 

hade tydlig korrelation till nivån av digital kompetens var om läraren kände att de kunde 

inkludera digital kompetens i sin undervisning vilket även nämndes i tidigare i avsnittet. De 

lärare som svarat ja på frågan visade avsevärt högre kompetens i undersökningen medan de 

som svarat ner eller delvis visade på större behov av kompetensutveckling. Lärarna har alltså 

en god känsla för sin egen kompetens och slutsatsen som drogs var att lärarna har bra vetskap 

om sin egen kompetensnivå och därför vet dem när de inte besitter tillräckligt med kompetens 

för att inkludera digital kompetens i sin undervisning. Inget resultat gick att få för variablerna 

kommun/län, skola, ämnen läraren undervisade i eller tidigare kännedom om begreppet digital 

kompetens, detta på grund av ett för tunt statistiskt material för att kunna dra välgrundade 

slutsatser.  
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Utifrån resultatet drogs även slutsatsen att lärarna har störst behov av kompetensutveckling 

inom områdena innehållsproduktion, säkerhet och problemlösning, här behövs alltså en ganska 

genomgående kompetensutveckling. Inom informationshantering och kommunikation behövs 

alltså inte kompetensutveckling i lika hög grad utan här skulle större nytta kunna åstadkommas 

genom att fokusera specifikt på områden som rör läraryrket, exempelvis hur lärarna hindrar 

kränkningar på nätet. De grupper av lärare som uppvisar svagast kompetens är huvudsakligen 

lärarna i åldern 40-59. Även de över 60 och de mellan 30 och 39 uppvisar ett behov av ökad 

kompetens, dessa fyra grupper har svagast poäng inom innehållsproduktion, säkerhet och 

problemlösning.  

6.2 Diskussion om enkätens tillförlitlighet och DIGCOMP 

I denna uppsats gjordes valet att mäta lärares digitala kompetens med stöd av en 

självuppskattningskarta som tagits fram av DIGCOMP genom att låta lärare bedöma sin 

kompetens i förhållande till de olika påståendena i kartan. Kartan var inte utformad att användas 

på detta sätt men enkäten som utformades visade sig ge förhållandevis bra resultat men även 

flera problem. 

 

Enligt Bjork (1999) är självuppskattningsförmågan av den egna kompetensen lika viktig som 

den verkliga kompetensen. Relaterat till det resultat som erhälls är det alltså viktigt att tänka på 

att lärarna som till exempel angett att de kan eller inte kan inkludera digital kompetens i sin 

utbildning mycket väl kan ha över- eller underskattat sig själva. Arbetets kartläggning av digital 

kompetens är totalt baserad på lärarnas förmåga att självuppskatta sin egen kompetens så det är 

viktigt att ha detta i åtanke när man läser resultatet. Trots detta ansåg vi att mätnings-metoden 

är tillräcklig inom ramen för detta arbete. Vi var intresserade av att känna till inom vilka 

områden och bland vilka grupper lärarnas kompetens var lägst och trots att detta skedde med 

deras självuppskattning som grund ansågs resultatet ge mycket information och leda till 

relevanta slutsatser. Om vi istället hade varit intresserade av att veta exakt vilka aktiviteter 

lärarna behärskade eller inte behärskade inom begreppet digital kompetens hade en bättre metod 

nog varit att utforma ett mer praktiskt test där lärarna faktiskt fick utföra vissa uppgifter.  

 

Ett annat problem i enkäten ligger i användningen av likertskalan i enkätundersökningen vilket 

togs upp i kapitel 3.2.3 enkätens utformning. Här konstateras att oenigheter finns i 

forskningsvärlden angående ifall avståndet mellan 1 och 2 tolkas som lika stort som det mellan 

4 och 5 (Wikipedia, 2015). Detta gör att respondenten kanske tvekar att gå upp en nivå för att 

steget från 4 till 5 - stämmer helt känns väldigt långt, konsekvensen detta kan få för resultatet 

är att poängen blir något missvisande. Däremot innebär det ju också att motsatt effekt kan 

finnas, att en respondent väljer en högre siffra för att det känns långt ner till siffran under, så i 

slutändan tror författarna att dessa två scenarion verkar utjämnande för resultatet i helhet.  

 

Användningen av DIGCOMPs ramverk och självuppskattningskarta som metod att utvärdera 

lärares digitala kompetens hade både fördelar och nackdelar. En fördel var att beskrivningen av 

begreppet digital kompetens i ramverket redan var kartlagd och hade gått igenom flertalet 

processer för att bli så tydligt och korrekt som möjligt. Det innebär alltså att undersökningen 

grundas på en i sig välgrundad definition av begreppet vilket ger hela undersökningen 

forskningsanknytning och relevans som den inte hade fått om frågor utformats av författarna 

utifrån till exempel Europaparlamentets definition av begreppet. En nackdel var att 

självuppskattningskartan inte är utformad för att ligga till grund för en statistiskt stabil 
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undersökning vilket tydligast märktes i analysen av enkätresultaten. För detta verktyg ska 

fungera riktigt bra för att mäta kompetens skulle antalet frågor i varje nivå och område behöva 

vara lika många och formuleras på ett tydligare sätt, så att de är enklare att ställa upp i ett 

frågeformulär och enklare att analysera med statistiska verktyg. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Att mäta digital kompetens kan anses som en viktig del i många situationer, alltså inte enbart 

inom skolväsendet. Att ta fram ett verktyg som lyckas mäta digital kompetens på ett korrekt 

sätt kan hjälpa organisationer och företag att kartlägga vart kompetensutveckling bör ske, 

speciellt eftersom samhället är under ständig utveckling genom digitaliseringen. Vidare 

forskning inom området skulle kunna vara framtagandet av ett verktyg som underlättar mätning 

av digital kompetens hos individer, detta skulle behöva inkludera både grundläggande och mer 

avancerade förmågor samt vara extremt flexibelt för att kunna följa med i utvecklingen av 

begreppet digital kompetens och det av digitala samhället. 

 

Ytterligare undersökningar skulle också kunna göras för att granska lärarnas kompetens mer 

grundläggande, kanske med ett verktyg som bättre mäter kompetenser de behöver ha i sin roll 

som just lärare. Det skulle även vara intressant att undersöka hur lärarna vill öka sin kompetens, 

något vi hade tänkt göra initialt i detta arbete men som inte fick rum under arbetets 

tidsbegränsning.  
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Bilaga 1 – Digitala färdigheter – Skala för självbedömning 

 
 A. Baspresterande språkanvändare 

 

B. Självständig språkanvändare C. Avancerad språkanvändare 

1. 
Informationsbehandling 

Jag kan söka information online genom att använda en sökmotor.  

Jag vet att inte all information on-line är tillförlitlig.  

Jag kan spara eller lagra filer eller annat innehåll (t.ex. text, bilder, musik, 

video, webbsidor) och hämta dem igen. 

Jag kan använda olika sökmotorer för att finna information. 

Jag använder några filter när jag söker (t.ex. söka endast bilder, video, kartor).  

Jag jämför olika källor för att bedöma tillförlitligheten i den information jag finner.  

Jag systematiserar metodiskt informationen genom att använda filer eller mappar 

för att lättare lokalisera den.  

Jag gör säkerhetskopieringar av information eller filer jag lagrat. 

Jag kan använda avancerade sökmotorer (t.ex. använda sökoperatörer) för att 

finna tillförlitlig information på internet. Jag kan använda webbflöden (som 

RSS) för att vara uppdaterad på områden jag är intresserad av.  

Jag kan bedöma informations validitet och trovärdighet genom att använda olika 

kriterier.  

Jag är medveten om nya framsteg avseende informationssökning, lagring och 

hämtning.  

Jag kan spara information från internet i olika format.  

Jag kan använda molnlagringsmöjligheter 

2. 
Kommunikation 

Jag kan kommunicera med andra med mobiltelefoni, IP-telefoni (t.ex. Skype), 

e-post eller chatt - använda grundläggande verktyg (t.ex. röstmeddelande, 

SMS, sänd och ta emot e-post, textmeddelande).  

Jag kan använda enkla verktyg för att dela filer och innehåll. Jag vet att jag 

kan använda digital teknik för att kontakta olika tjänster (t.ex. myndigheter, 

banker, sjukhus).  

Jag är medveten om sociala medier och verktyg för on-line samarbete.  

Jag är medveten om att användning av digitala verktyg medför särskilda 

kommunikationsregler (t.ex. när man ger kommentarer, delar personlig 

information). 

Jag kan använda avancerade funktioner för flera kommunikationsverktyg (t.ex. 

använda IP-telefoni och dela filer).  

Jag kan använda samarbetsverktyg och bidra till ex. delade dokument/filer som 

någon annan skapat.  

Jag kan använda vissa funktioner för on-line tjänster (t.ex. offentliga tjänster, e-

bank, handla on-line).  

Jag kan skicka eller dela kunskap med andra on-line (t.ex. genom sociala medier 

eller direktkommunikation).  

Jag är medveten om och använder regler för direktkommunikation ("netiquette") 

Jag använder aktivt ett stor mängd kommunikationsverktyg (e-post, chatt, SMS, 

IM, bloggar, mikrobloggar, sociala nätverk) för direktkommunikation.  

Jag kan skapa och hantera innehåll med samarbetsverktyg (t.ex. elektroniska 

kalendrar, projektledningssystem, direktbevis, direktkalkyler).  

Jag deltar aktivt i öppna forum och använder många on-linetjänster (t.ex. 

offentliga tjänster, e-bank, handla on-line).  

Jag kan använda kommunikationsverktygens avancerade funktioner (t.ex. 

videokonferenser, delar information, delar program). 

3. 
Innehållsproduktion 

Jag kan producera enkelt digitalt innehåll (t.ex. text, tabeller, bilder, ljudfiler) 

i minst ett format genom att använda digitala verktyg.  

Jag kan göra enkel redigering av innehåll producerad av andra.  

Jag vet att innehåll kan omfattas av upphovsrätt.  

Jag kan tillämpa och äandra enkla funktioner och inställningar på mjukvara 

eller program jag använder (t.ex. ändra grundinställningar). 

Jag kan producera sammansatt digitalt innehåll i olika format (t.ex. text, tabeller, 

bilder, ljudfiler).  

Jag kan använda verktyg/redigerare för att skapa webbsidor eller bloggar med hjälp 

av mallar (t.ex. WordPress).  

Jag kan använda enkel formatering (t.ex. infoga fotnoter, listor, tabeller) på innehåll 

jag eller andra producerat.  

Jag vet hur man gör referenser och använder innehåll som är skyddad av 

upphovsrätt.  

Jag kan grunderna i ett programmeringsspråk 

Jag kan producera eller redigera sammansatt multimedialt innehåll i olika format, 

använda en mängd digitala plattformar, verktyg och miljöer.  

Jag kan använda ett programmeringsspråk för att skapa en webbplats.  

Jag kan använda olika verktygs avancerade formateringsfunktioner (t.ex. 

sammanfoga meddelanden, dokument i olika format, använda avancerade 

formler, makros).  

Jag vet hur man ansöker om licenser och upphovsrätt.  

Jag kan flera programmeringsspråk.  

Jag kan utforma, skapa och redigera databaser med ett datorverktyg. 

4. 
Säkerhet 

Jag kan ta enkla steg för att skydda min utrustning (t.ex. använda 

antivirusprogram och lösenord).  

Jag vet att inte all information on-line är tillförlitlig.  

Jag är medveten om att mina användaruppgifter (användarnamn och lösenord) 

kan bli stulna.  

Jag vet att jag inte ska avslöja privat information online.  

Jag vet att för omfattande användning av digitala tekniker kan påverka min 

hälsa.  

Jag vidtar enkla åtgärder för att spara energi. 

Jag har installerat säkerhetsprogram på den utrustning jag använder för att ansluta 

till Internet (t.ex. antivirus, brandvägg).  

Jag använder dessa program ofta och uppdaterar dem regelbundet. Jag använder 

olika lösenord för att ansluta till utrustningar och digitala tjänster och jag ändrar 

lösenorden regelbundet.  

Jag kan identifiera webbplatser eller e-postmeddelanden som kan användas för att 

bedrägeri.  

Jag kan identifiera e-post avsedd för nätfiske.  

Jag kan forma min digitala identitet on-line och hålla reda på mina digitala fotspår.  

Jag förstår hälsorisker förknippade med användning av digital teknik (t.ex. 

ergonomi, risk för missbruk). Jag förstår teknikens positiva och negativa inverkan 

på miljön 

Jag kontrollerar regelbundet säkerhetsinställningar och system på min utrustning 

och/eller de program jag använder.  

Jag vet vad jag ska göra om min dator är infekterad av virus.  

Jag kan ställa in eller justera brandvägg och säkerhetsinställning på mina digitala 

utrustningar.  

Jag vet hur man krypterar e-post eller filer. 

Jag kan använda filter för att hindra skräppost.  

För att undvika hälsoproblem (fysiska och psykologiska) har jag en rimlig 

användning av informations- och kommunikationsteknologi.  

Jag har en informerad inställning om påverkan av digitala tekniker på dagligt liv, 

on-line konsumtion och miljö. 

5. 
Problemlösning 

 

Jag kan hitta stöd och hjälp när ett tekniskt problem uppstår eller när jag 

använder en ny apparat, program eller mjukvara.  

Jag vet hur man löser några rutinproblem (t.ex. stänga program, starta om 

dator, återinstallera/uppdatera program, kontrollera internetanslutning).  

Jag vet att digitala verktyg kan hjälp mig lösa problem.  

Jag är också medveten om att de har sina begränsningar.  

När ett tekniskt eller icke-tekniskt problem uppstår kan jag använda digitala 

verktyg jag känner till för att lösa det.  

Jag är medveten om att jag behöver uppdatera mina digitala färdigheter 

regelbundet. 

Jag kan lösa de flesta av de mer frekventa problem som uppstår vid användning av 

digital teknik. Jag kan använda digital teknik för att lösa (icke-tekniska) problem. 

Jag kan välja ett digitalt verktyg som passar mina behov och bedöma dess 

effektivitet.  

Jag kan lösa tekniska problem genom att undersöka inställningar och alternativ för 

prorgam eller verktyg.  

Jag uppdaterar regelbundet mina digitala färdigheter.  

Jag är medveten om mina begränsningar och försöker fylla mina luckor 

Jag kan lösa nästan alla problem som uppstår vid användning av digital teknik.  

Jag kan välja rätt verktyg, program, mjukvara eller tjänst för att lösa 

(icketekniska) problem.  

Jag är insatt i ny teknisk utveckling. Jag förstår hur nya verktyg fungerar.  

Jag uppdaterar ofta mina digitala färdigheter. 
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Bilaga 2 – Enkätwebbformulär 
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Bilaga 3 – Frekvenstabeller över oberoende variabler 
 

Frekvenstabell 1.1 – Ålder 

Ålder N % 

20-29 10 10,10 

30-39 13 13,13 

40-49 36 36,36 

50-59 29 29,29 

60+ 11 11,11 

Total 99 100 

 

Frekvenstabell 1.2 - Kön 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvenstabell 1.3 - Län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kön N % 

Kvinna 76 76,77 

Man 20 20,20 

Vill Ej 
ange 3 3,03 

Total 99 100 

Län N % 

Blekinge 1 1,01 

Dalarna 3 3,03 

Gotland 1 1,01 

Gävleborg 6 6,06 

Halland 2 2,02 

Jämtland 3 3,03 

Jönköping 2 2,02 

Kalmar 8 8,08 

Kronoberg 2 2,02 

Norrbotten 3 3,03 

Skåne 5 5,05 

Småland 6 6,06 

Stockholm 19 19,19 

Södermanland 9 9,09 

Uppsala 3 3,03 

Värmlands 4 4,04 

Västerbotten 1 1,01 

Västernorrland 2 2,02 

Västmanland 8 8,08 

Västra 
Götaland 8 8,08 

Älvsborg 1 1,01 

Östergötland 2 2,02 

Antal: 99 100 
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Frekvenstabell 1.4 – Utbildningsnivå 

 
På vilken 
nivå jobbar 
du främst?  N % 

Annat 5 5,051 

Högstadie 22 22,22 

Lågstadie 30 30,3 

Mellanstadie 42 42,42 

Antal: 99 100 

 

Frekvenstabell 1.5 – Ämnen 

 

Vilket/Vilka ämnen lär du ut 
eller har utbildning för att lära 
ut? 

 

N % 

Bild  50 50,51 

Biologi  43 43,43 

Engelska  48 48,48 

Fysik  37 37,37 

Geografi  93 93,94 

Hem- och konsumentkunskap  7 7,07 

Historia  95 95,96 

Idrott och hälsa  29 29,29 

Kemi  38 38,38 

Matematik  57 57,58 

Moderna språk  3 3,03 

Modersmål  1 1,01 

Musik  33 33,33 

Religionskunskap  92 92,93 

Samhällskunskap  99 100,00 

Slöjd  3 3,03 

Svenska/Svenska som 
andraspråk 

 
75 75,76 

Teknik  25 25,25 

Annat  2 2,02 

Antal:  99 100 
 

Frekvenstabell 1.6 – Känner du till begreppet Digital kompetens? 
Känner du 
sedan 
tidigare till 
begreppet 
“Digital 
kompetens”? N % 

Ja 83 83,84 

Nej 16 16,16 

Total 99 100 
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Frekvenstabell 1.7 – Kan du inkludera Digital kompetens i din utbildning? 
Känner du att 
du har 
tillräcklig 
kunskap för 
att inkludera 
digital 
kompetens i 
din 
undervisning?  N % 

Ja 52 52,53 

Nej 7 7,07 

Delvis 38 38,38 

[Tom] 2 2,02 

Total 99 100 
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Bilaga 4 – Tabeller 
 

Analys av den beroende variabeln ”Digital kompetens” för hela urvalet 

 
Tabell 2.1 – Frekvensanalys per område 

  3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 15 

Omr 1 0 2 22 75 

Omr 2 0 1 9 89 

Omr 3 6 28 43 22 

Omr 4 3 18 48 30 

Omr 5 6 25 31 37 

 
Tabell 2.15 – Frekvensanalys per totalsumma 

TotSumma Alla % 

31-53 31 31 

54-75 68 69 

Alla 99 100 

 
Tabell 2.2 – Median, medelvärde och standardavvikelse 

 A     B     

  Median Mean SD Median Mean SD 

1 5,00 4,92 0,23 4,50 4,92 0,70 

2 5,00 4,92 0,20 5,00 4,92 0,42 

3 4,67 4,27 0,92 3,80 4,27 0,96 

4 4,75 4,57 0,54 3,40 4,57 0,96 

5 4,25 4,07 0,83 3,67 4,07 1,19 

 

C     Sum     

Median Mean SD Median Mean SD 

4,00 4,92 0,95 13,30 12,88 1,58 

4,33 4,92 0,94 14,33 13,80 1,40 

1,80 4,27 1,07 10,00 9,92 2,57 

2,60 4,57 1,10 10,75 10,66 2,34 

3,00 4,07 1,11 11,00 10,55 2,94 
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Analys av den oberoende variabeln ”Kön” 

 
Tabell 2.3 – Frekvensanalys 

    1 2 3 4 

    3-6 6-9 9-12 12-15 

Kvinna 1 0 2 15 59 

N = 76 2 0 1 6 69 

  3 5 21 35 15 

  4 3 11 41 21 

  5 6 17 26 27 

Man 1 0 0 5 15 

N = 20 2 0 0 2 18 

  3 1 5 8 6 

  4 0 6 6 8 

  5 0 6 5 9 

Vill ej ange 1 0 0 2 1 

N = 3 2 0 0 1 2 

  3 0 2 0 1 

  4 0 1 1 1 

  5 0 2 0 1 

 

 

Tabell 2.4 – Korstabell 
Kön - digital 
kompetens Område 1     Område 2     

  N Median Mean SD Median Mean SD 

Kvinna 76 13,25 12,88 1,54 14,33 13,80 1,39 

Man 20 13,55 12,99 1,64 14,33 13,79 1,36 

Vill ej ange 3 10,88 12,03 1,82 15,00 13,89 1,57 

 

Område 3   Område 4     

Median Mean SD Median Mean SD 

10,00 9,84 2,46 10,73 10,63 2,24 

10,27 10,19 2,95 11,15 10,80 2,50 

8,87 10,16 2,01 9,35 10,67 3,14 

 

Område 5     Summa     

Median Mean SD Median Mean SD 

11,00 10,50 2,90 59,72 57,64 9,1743 

10,83 10,85 2,88 58,64 58,62 10,339 

8,42 9,97 3,64 48,92 56,71 11,236 

      

 

Tabell 2.5 – Frekvensanalys av totalsumman 

Frekvensanalys - digital kompetens - Kön     

TotSumma Man N % 
Kvinna 

N % 
Vill ej 
ange 

31-53 7 35 22 29 1 

54-75 13 65 54 71 2 

Total 20 100 76 100 3 
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Analys av den oberoende variabeln ”Ålder” 
 

Tabell 2.6 – Frekvensanalys 

    1 2 3 4 

    3-6 6-9 9-12 12-15 

20-29 1 0 0 0 10 

N = 10 2 0 0 0 10 

  3 0 1 5 4 

  4 0 0 4 6 

  5 0 0 2 8 

30-39 1 0 0 3 10 

N = 13 2 0 0 1 12 

  3 0 4 6 3 

  4 0 3 6 4 

  5 1 3 4 5 

40-49 1 0 0 8 28 

N = 36 2 0 0 1 35 

  3 0 12 17 7 

  4 1 9 19 7 

  5 1 8 19 8 

50-59 1 0 1 9 19 

N = 29 2 0 1 7 21 

  3 5 8 12 4 

  4 2 5 15 7 

  5 3 11 7 8 

60+ 1 0 1 2 8 

N = 11 2 0 0 2 9 

  3 2 2 5 2 

  4 0 1 5 5 

  5 2 3 2 4 

 

Tabell 2.7 – Korstabell 
Ålder - 
Digital 
kompetens 

Område 
1     

Område 
2     

Område 
3     

  N Median Mean SD Median Mean SD Median Mean SD 

20-29 10 14,20 14,09 0,71 15,00 14,90 0,21 11,80 11,95 1,54 

30-39 13 13,45 13,25 1,40 14,67 14,10 1,04 10,27 10,37 2,27 

40-49 36 13,50 12,91 1,18 14,33 14,05 0,81 10,27 10,14 1,75 

50-59 29 13,05 12,46 1,55 14,00 13,12 1,96 9,33 8,95 1,75 

60+ 11 12,85 12,31 1,88 14,00 13,42 1,32 9,67 9,37 2,86 

Total 99 13,30   1,57 14,33   1,39 10,00   2,56 

Område 
4     

Område 
5     Summa     

Median Mean SD Median Mean SD Median Mean SD 

12,10 12,40 1,52 14,08 13,62 1,20 66,58 66,95 3,88 

10,70 10,84 2,18 11,75 10,96 3,19 60,43 59,53 8,63 

10,00 10,30 2,31 10,58 10,38 2,44 57,77 57,78 7,41 

9,75 10,16 2,36 9,83 9,69 3,90 57,13 54,39 10,87 

11,55 11,37 2,15 10,92 10,11 2,95 58,73 56,59 10,37 

10,75   2,33 11,00   2,93 59,37   9,50 
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Tabell 2.8 – Frekvensanalys av totalsumman 

Frekvensanalys - digital kompetens - Ålder            

TotSumma 20-29 N % 
30-39 

N  % 40-49 N % 
50-59 

N % 60+ N % 

31-53 0 0 4 31 10 28 13 45 4 36,4 

54-75 10 100 9 69 26 72 16 55 7 63,6 

Total 10 100 13 100 36 100 29 100 11 100 

 

 

Analys av den oberoende variabeln ”Nivå” 

 
Tabell 2.9 – Frekvensanalys 

    1 2 3 4 

    3-6 6-9 9-12 12-15 

Lågstadie 1 0 2 8 20 

N = 30 2 0 0 3 27 

  3 2 7 15 6 

  4 1 3 19 7 

  5 2 7 8 13 

Mellanstadie 1 0 0 11 31 

N = 42 2 0 1 4 37 

  3 4 16 15 7 

  4 2 9 20 11 

  5 4 13 14 11 

Högstadie 1 0 0 2 20 

N = 22 2 0 0 1 21 

  3 0 4 10 8 

  4 0 5 7 10 

  5 0 4 7 11 

Annat 1 0 0 1 4 

N = 5 2 0 0 1 4 

  3 0 1 3 1 

  4 0 1 2 2 

  5 0 1 2 2 

 

Tabell 2.10 – Korstabell 

  Område 1     Område 2     

  N Median Mean SD Median Mean SD 

Lågstadie 30 12,75 12,51 1,82 14,33 13,94 1,31 

Mellanstadie 42 13,15 12,87 1,50 14,00 13,58 1,51 

Högstadie 22 13,80 13,55 1,15 14,83 14,15 1,12 

Annat 5 12,18 12,19 1,12 13,33 13,30 1,46 

   

Område 
3     

Område 
4     

Område 
5     

Median Mean SD Median Mean SD Median Mean SD 

10,00 9,85 2,18 10,90 10,73 2,14 11,46 10,89 3,03 

9,70 9,42 2,78 10,13 10,30 2,39 9,83 9,90 3,05 

10,90 10,88 2,24 10,83 11,08 2,17 11,88 11,21 2,30 

10,13 10,23 2,77 11,50 11,48 2,92 11,17 11,17 2,65 
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Summa 

Median Mean SD 

60,14 57,93 9,19 

56,98 56,06 10,00 

61,08 60,88 7,74 

58,73 58,36 10,46 

 

Tabell 2.11 – Frekvensanalys av totalsumman för variabeln 

Frekvensanalys - digital kompetens - undervisningsnivå   

TotSumma Låg N % Mellan % Hög % Annat % 

31-53 9 30 17 40 4 18 1 20 

54-75 21 70 25 60 18 82 4 80 

Total 30 100 42 100 22 100 5 100 

 

 

Analys av den oberoende variabeln ”Känner du att du kan inkludera digital 

kompetens i din undervisning?” 

 
Tabell 2.12 – Frekvensanalys 

  1 2 3 4 

  3-6 6-9 9-12 12-15 

Kan inkludera 1 0 0 4 48 

N = 52 2 0 0 1 51 

  3 1 6 25 20 

  4 0 4 25 23 

  5 0 5 17 30 

Kan delvis 
inkludera 1 0 2 14 22 

N = 38 2 0 0 6 32 

  3 3 18 15 2 

  4 1 12 18 7 

  5 4 16 12 6 

Kan inte inkludera 1 0 0 4 3 

N = 7 2 0 1 2 4 

  3 2 4 1 0 

  4 2 2 3 0 

  5 2 3 2 0 

TOM 1 0 0 0 2 

N = 2 2 0 0 0 2 

  3 0 0 2 0 

  4 0 0 2 0 

  5 0 1 0 1 
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Tabell 2.13 – Korstabell 
Kan du inkludera 
digital kompetens 
i undervisningen - 
Digital kompetens Område 1     Område 2     

  N Median Mean SD Median Mean SD 

 Ja 52 13,75 13,52 1,19 14,67 14,45 0,74 

Delvis 38 12,19 12,18 1,67 13,67 13,28 1,39 

Nej 7 11,30 11,53 1,16 12,42 11,69 1,91 

[TOM] 2 14,10 14,10 0,00 14,33 14,33 0,00 

 

Område 3     Område 4     

Median Mean SD Median Mean SD 

11,00 11,19 2,11 11,60 11,68 1,92 

8,77 8,71 2,12 9,53 9,78 2,21 

7,00 6,61 1,86 8,50 8,16 2,10 

11,33 11,33 0,27 9,83 9,83 0,68 

 

Område 5     Summa     

Median Mean SD Median Mean SD 

12,29 12,04 2,28 63,05 62,88 6,81 

8,83 9,16 2,59 52,48 53,11 8,60 

6,25 7,12 2,64 45,52 45,10 7,49 

10,42 10,42 1,58 60,01 60,01 0,64 

 

Tabell 2.14 – Frekvensanalys av totalsumman för variabeln 

Frekvensanalys - Digital kompetens - kan inkludera digcomp i undervisningen 

TotSumma Ja N % Nej N % Delvis N % 
[TOM] 

N % 

31-53 6 12 6 86 19 50 0   

54-75 46 88 1 14 19 50 2   

Total 52 100 7 100 38 100 2 0 

 

 


