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BAKGRUND: Bakgrunden beskriver det förändrade kunskapsbehov som samhället 
nu genomgår och hur lärare i skolans verksamhet hanterar och 
förhåller sig till detta. Kritiskt förhållningssätt, elevernas 
medieanvändning och begränsningar som kan förekomma är andra 
delar som behandlas. 

SYFTE:  Syftet med studien är att undersöka hur sju lärare i årskurs fyra-sex 
tolkar begreppet digital kompetens och hur de arbetar med digital 
kompetens i sin undervisning. Ett bisyfte är att undersöka om lärarna 
tror att de kommande styrdokumentens riktlinjer kring digital 
kompetens kommer att förändra deras undervisning, och i så fall på 
vilket sätt. 

METOD:  Metoderna som använts i studien är self report och delvis 
strukturerade intervjuer. Vi valde att lämna ut våra self reports först 
för att låta respondenterna associera fritt angående begreppet digital 
kompetens utan påverkan från oss. När vi samlat in svaren 
formulerade vi individuella frågor utifrån dessa och följde sedan upp 
dem med delvis strukturerade intervjuer för att få en fördjupad 
kunskap om lärarnas åsikter. 

RESULTAT: Studien visar att lärare är positivt inställda till att integrera digitala 
medier i undervisningen. Samtliga respondenter i studien arbetar 
redan med detta, dock i olika stor utsträckning. Lärarna uttrycker 
även att de anser att digital kompetens är något som behövs i dagens 
samhälle och därför är viktigt att ta upp i undervisningen. 
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Förr sökte människor till största delen information i böcker, idag har vi fått tillgång till bland 
annat datorer och inte minst Internet. Detta har gjort att all världens information kan finnas i  
till exempel en dator eller i en mobiltelefon. Därför har det uppstått ett större behov av att 
kunna sortera ut vilken information som är sanningsenlig i dagens samhälle. Eftersom 
samhället ständigt utvecklas, måste skolan göra det också. Därför prövas 
undervisningsmålen i skolan ständigt som man utvärderar för att pröva nya metoder.  
 
För att skolan ska kunna undervisa eleverna med högsta kvalitet krävs det en samverkan 
med samhället och arbetslivet (Lpo94). Enligt Lpo94 är det skolans uppgift att se till att 
eleverna tillägnar sig de kunskaper som är nödvändiga i samhället. I Lpo94 står det om hur 
elever ska kunna använda sig av IT (informationsteknik). Med denna utveckling som 
bakgrund har EU-kommissionen beslutat att det ska finnas åtta nyckelkompetenser i skolan, 
varav en är digital kompetens (Skolverket, 2008 b). Med digital kompetens menar EU att 
man som medborgare ska ha kunskap om digital teknik och vad den innebär för samhället 
och för oss människor. Man ska även veta hur det fungerar och vilken roll den spelar i olika 
sammanhang. Man ska förstå vilka möjligheter som finns med tekniken, men också vilka 
risker den kan innebära. Att söka fakta, redovisa och tänka kritiskt är andra kunskaper som 
ingår i digital kompetens.  
 
I samband med detta har en arbetsgrupp tillsatts i Sverige för att se hur den digitala 
kompetensen kan belysas i de nya styrdokumenten. Hur denna kompetens kommer att yttra 
sig i de nya styrdokumenten är ännu inte fastställt men förslag till dessa styrdokument ligger 
nu ute på skolverkets hemsida. Eftersom regeringen nu ska fatta beslut om de nya 
styrdokumenten är ämnet aktuellt vilket gör studien intressant. Undersökningen kommer att 
inrikta sig på hur lärare resonerar om begreppet digital kompetens och de nya riktlinjerna, då 
det är lärarna som kommer att vara ansvariga för att våra framtida samhällsmedborgare har 
den kompetensen när de avslutar sin skolgång.  
 
Vi som genomfört undersökningen har tagit kontakt med de som är ansvariga för att skriva 
in digital kompetens i de nya styrdokumenten på Skolverket, och de önskar få vår studie. 
Vår uppfattning är att digital kompetens är något aktuellt och angeläget som vi som blivande 
lärare kommer att ha nytta av i vårt kommande yrkesverksamma liv. 

)*+,%!

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 tolkar begreppet digital 
kompetens och hur de arbetar med digital kompetens i sin undervisning. Ett bisyfte 
är att undersöka om lärarna tror att de kommande styrdokumentens riktlinjer kring 
digital kompetens kommer att förändra deras undervisning, och i så fall på vilket sätt. 
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Begreppet digital kompetens står skrivet i både Skolverkets dokument Digital kompetens – 
en av EU:s åtta nyckelkompetenser (2008 a) och i deras rapport om digitala lärresurser 
(Skolverket 2009 b).  
 
Skolverket (2009 b, s.39) nämner att det ännu inte finns någon beslutad definition på vad 
begreppet egentligen innefattar i det svenska skolsystemet. Däremot menar de att det finns 
fyra perspektiv man ska utgå ifrån, det första är ett medborgerligt perspektiv. Det andra är 
IKT (information – och kommunikationsteknik) i det pedagogiska arbetet och i lärprocessen. 
Det tredje perspektivet är digital kompetens för arbetslivet eller för fortsatta studier och det 
fjärde är IKT som innovativ kraft. Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att det 
behövs en gemensam syn på begreppet då man ska kunna lägga fram mål och även kunna 
utvärdera elevernas måluppfyllelse.  
 
I samtliga av EU:s åtta nyckelkompetenser (2006/962/EG 18 december) ingår begreppen 
kunskap, färdighet och attityd. Dessa tre delar är nödvändiga för att kompetenserna ska 
kunna anses vara fullständiga. Den digitala kompetensen innebär för eleverna att de ska få 
kunskaper kring tekniken, hur olika program hanteras och även om teknikens roll i dagens 
samhälle. Eleverna ska även kunna använda och förstå teknikens potential och ta ansvar för 
sitt användande av de digitala verktygen. 

-32(.7#&!

Nedan följer en bakgrund som beskriver hur kunskapsbehovet har förändrats i samhället och 
i skolan. I och med dessa förändringar har EU konstruerat riktlinjer för hur bland annat 
digital kompetens ska lyftas in i skolans verksamhet vilket också kommer att beskrivas. I 
bakgrunden kommer också relevant forskning i förhållande till studiens syfte presenteras, 
däribland forskning kring lärarnas upplevelser av och arbete med digital kompetens. 

81.9#&.3,!27#023/0:%;5<!'!036;9$$%!5=;!025$3!!

Samhället är i ständig förändring vad det gäller IKT (informations och 
kommunikationsteknik). En förutsättning för ett fullvärdigt medborgarskap i dagens 
informationssamhälle är att ha ytterligare en basfärdighet utöver de tre som redan är 
etablerade, läsa, räkna och skriva. Den fjärde basfärdigheten kallas åtta ”s” som står för; 
söka, samla, sålla, sovra, sammanställa, sortera, strukturera och systematisera 
(Alexandersson & Limberg, 2004, s. 24). Dessa förmågor syns dock för lite i skolans värld 
menar Limberg och Folkesson (2006). Alexandersson och Limberg (2004, s.18) påpekar 
liksom Limberg & Folkesson (2006, s. 12) vikten av att skolan måste se till att inte hamna 
efter resten av samhället. Robertsson Hörberg (1997 se Jedeskog 1998, s.59) menar att 
lärarna måste se vikten av att genomföra en förändring för att vilja ta del av den. Om lärarna 
har vetskap om hur viktigt det är att eleverna får den digitala kompetensen skulle lärarna 
vilja ta del av förändringarna. 
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Skolverket (2008 a) har sedan i augusti 1992 arbetat med integreringen av IT-användningen 
i skolan, detta för att Skolverket fick ett regeringsuppdrag att utveckla detta. Detta 
resulterade i att IT-användningen fått en tydligare plats i dagens skola i Sverige. Under 2005 
fick Skolverket åter ett uppdrag från regeringen, att lyfta in digital kompetens i 
styrdokumenten (Skolverket, 2008 b). Ett förändrat synsätt på lärande och undervisning och 
nya förutsättningar för lärande har uppstått inom skolans värld – från lärarstyrd till 
elevbaserad undervisning, där elever själva kan utnyttja en mängd olika medier och 
informationskällor (Limberg & Folkesson, 2006, s. 11). Nästan alla elever oavsett ålder 
finner även webben mer lustbetonad att hitta information via än skolböcker (Alexandersson 
& Limberg, 2004, s. 13, 83, 82). 
 
Oxstrand (2009) visar i sin studie att barn i åldrarna 9-14 år spenderar flera timmar per dag 
vid olika medier, såsom till exempel TV och Internet. Detta lyfter Oxstrand (2009) i relation 
till hur mycket medierna används av eleverna i skolan, knappt en timma i veckan. Näslundh 
(2009, s.109) nämner också i samband med datoranvändningen i skolan att eleverna i 
medeltal har tillgång till en dator på sex elever. 

Skolverket (2010 a, s.7) har följt upp IT-användningen i skolan i en rapport. Denna visar att 
elever i årskurs 4-6 inte använder datorer i någon större utsträckning. Nästan hälften av 
eleverna använder datorer mindre än en gång i månaden eller inte alls. När eleverna sen 
börjar årskurs sju och framåt använder de datorn i en större utsträckning och då främst till att 
skriva och söka information med. 
 
Trots detta hade lärarna höga förväntningar på vad eleverna skulle klara av i skolan och 
lärarna förväntade sig att den digitala kompetensen hos eleverna skulle utvecklas utan att de 
fick undervisning om det. Forskningsresultatet tyder på underskattning från lärares sida när 
det gäller svårigheter eleverna går igenom vid informationssökning och 
informationsbearbetning vid självständigt arbete (Alexandersson & Limberg, 2004, s. 117, 
Limberg & Folkesson, 2006, s. 31). 
 
Högenberg och Körners (2008) studie visar att elevernas självförtroende och källkritik har 
ökat mycket sedan de började använda digitala verktyg i undervisningen. Samtliga elever 
kan vara stolta över en PowerPoint-presentation vare sig de kan teckna för hand eller inte. 
Fler positiva aspekter studien visade var att då eleverna jobbade två och två vid en dator 
ökade samarbetet och kommunikationen mellan eleverna. Elever har olika kunskaper och 
hjälper varandra vid datorn naturligt, vilket lärare bör ta tillvara på menar Högenberg och 
Körner (2008). Ytterligare en positiv aspekt av barnens användande av de digitala medierna 
är att eleverna blivit bättre på att tala och skriva på engelska. Detta beror på att de använder 
olika chattforum och datorspel. Detta återspeglas dock inte alltid i skolan då skolans 
engelska inte alltid liknar den som eleverna möter på fritiden (Näslundh, 2009, ss. 118). 

>'2,$'#?%.!+1.!3.:%,%,!6%&!&'(',3$!256/%,%#0!!!

Europeiska rådet har framställt en rekommendation på vilka kompetenser och färdigheter 
eleverna i skolan behöver för att vara förberedda inför vuxenlivet. Åtta nyckelkompetenser 
har därför listats där digital kompetens är en av dessa (Skolverket, 2008 b). 
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Dessa kompetenser är: 

• kommunikation på modersmålet  
• kommunikation på främmande språk  
• matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 
• digital kompetens 
• lära att lära 
• social och medborgerlig kompetens 
• initiativförmåga och företagaranda  
• kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 

 
Dessa kompetenser anses vara nödvändiga för att medborgarna ska kunna anpassa sig till de 
förändringar som sker i samhället. Nyckelkompetenserna anses vara lika viktiga och många 
av dem kompletterar varandra (2006/962/EG 18 december). 
 
Ännu är arbetet med hur man ska få in de åtta nyckelkompetenserna under bearbetning på 
Skolverket och det har ännu inte bestämts hur digital kompetens ska ingå i undervisningen. I 
Sverige har det tillsatts en projektgrupp som ska arbeta med hur digital kompetens ska 
synliggöras i styrdokumenten. Digital kompetens bör inte vara ett ämne för sig, utan det 
borde integreras med de andra ämnena i skolan (Lindqvist, 2007). 
 
IKT finns integrerat i dagens gällande kursplaner men är i förslagen på de nya 
styrdokumenten förtydligade. Nedan visas två exempel på hur förändringarna kan komma 
att se ut: 
 
Ett av dagens strävansmål i svenska: 
”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 
– utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel,” 
Skolverket (2000) 
 
Ett av förslagen på mål i svenska:  
”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel 
och TV-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.”  
Skolverket (2010 b) 
 
Ett av dagens strävansmål i bild: 
”Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven  
– utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa 
bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och 
videoteknik,”   
Skolverket (2000) 
 
Ett av förslagen på mål i bild:  
”Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram”.  
Skolverket (2010 b) 
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Skolan och begrepp som kunskap och lärande måste hela tiden definieras om, då våra 
kunskapsmöjligheter hela tiden förändras så radikalt genom de digitala framsteg samhället 
gör. Lärare kan inte längre gå tillbaka till den auktoritära lärarroll som fungerade förr. Det 
på grund av att de digitala framstegen i samhället har skapat en lärarroll som är mer 
utmanande än den traditionella (Sundström, 2009, ss. 90, Kroksmark, 2009, s.125). I en 
brittisk studie beskriver Condie och Munro (2007, s.66) att lärare i sin lärarroll kommer att 
behöva vara mer handledande. Detta menar de beror på det stora informationsflöde som 
finns idag och att lärare behöver undervisa om hur man får tag i den information man söker.  

Ett traditionellt klassrum har svårt att erbjuda de möjligheter till lärande som elever idag kan 
få från dataspel, till exempel i variation och komplexitet. Kroksmark (2009) menar att det 
finns många fördelar med dataspel, som till exempel att eleverna får ett digitaliserat lärande 
som innehåller såväl kroppsliga som metakognitiva delar. Om lärare tog tillvara på de 
förmågor eleverna utvecklar via exempelvis dataspel bättre skulle lärandet i skolan se helt 
annorlunda ut idag (Kroksmark, 2009, ss. 133). Fördelar läraren i Hedegärd och Åstrands 
(2008) studie ser med IKT är många, bland annat när det gäller informationssökning och 
presentationer. Vidare menar författarna att användandet av IKT påverkas av tillgången av 
digitala verktyg, vilket skolan i studien satsat på. Läraren i studien använder gärna Youtube 
och SVT- play i sin undervisning, som till skillnad från andra medier blir kontinuerligt 
uppdaterade. 

@%&3(5('02!6%&<%,%#;%,!

Loveless (2007, ss.519) menar att arbetet med IKT behöver bli mer pedagogiskt medvetet. 
Han menar att lärare måste utgå ifrån de didaktiska frågeställningarna i förhållande till både 
lärande i IKT samt ämnesinnehållet. Med detta menar Loveless att ett arbete utan 
pedagogisk mening medgör att de digitala verktygen inte kan användas optimalt i 
undervisningen.   
 
I England gjordes observationer som visade att det endast var ett fåtal skolor som ansåg att 
IKT är ett medel för att höja kvalitén i skolan. År 2005 rapporterades det om vilket arbetssätt 
som utövades på skolor där de bästa möjligheterna fanns vid användningen av IKT. 
Rapporteringen visade att skolorna arbetade mycket med att integrera teknik i sin planering 
för att levandegöra IKT i skolan (Condie & Munro, 2007, s. 9).  

4'(',3$3!<%.2,*(!

Enligt Europeiska unionens officiella tidning (2006) bör medborgarna i samhället få tillgång 
till en digital kompetens. I denna kompetens innefattas att kunna använda sig av de digitala 
verktyg som finns i samhället, till exempel datorn. De digitala verktygen menar Säljö (2005, 
ss.74) är en möjlighet till att kunna kommunicera och hantera information. Han menar även 
att dessa verktyg ger oss tillgång till lärande genom att vi lär i kommunikationen mellan 
varandra. Inlärningen kan ske genom att delge varandra information med hjälp av de olika 
digitala verktygen. 

Smartboard är ett verktyg som kommit in i skolan och Condie och Munro (2007, s. 54) 
poängterar att detta är något som fångat ett stort intresse både ute i verksamheten och bland 
forskare inom området. Smartboard är en interaktiv whiteboard, med interaktiv menas att 
den är tryckkänslig.  
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En Smartboard har en interaktiv skärm som kan användas i undervisningen vid besök av 
exempelvis webbplatser eller låta eleverna använda den för att arbeta med olika pedagogiska 
spel. För att kunna skriva på skärmen ska man röra vid den eller använda sig av de pennor 
som finns i pennfacket. Tanken med en Smartboard är bland annat att den ska passa alla 
elever.  
 
Smartboarden är ett bra verktyg om läraren använder den på ett effektivt sätt. Författarna 
menar att inte alla lärare använder smartboarden på detta effektiva sätt. De menar bland 
annat att pedagogerna har en bristande utbildning inom området. Det ger inte pedagogerna 
möjlighet att förstå hur de kan använda verktygen på ett optimalt sätt (Condie & Munro 
2007, s. 40, s.54). De poängterar att läraren till exempel behöver ha en tydlig pedagogisk 
mening med att använda verktyget samt att de integrerar smartborden med andra medier. 

A.','02,!+1.;B$$#'#(009,,!

Ingen läroplan eller betygssystemsförändring har hitintills ändrat så mycket i människors 
vardag som datorn, Internet och mobilen lyckats med. Detta visar på vikten av att kunna 
hantera dessa verktyg på ett ansvarfullt och källkritiskt sätt (Löfstedt, 2009, s. 82, Näslundh, 
2009, s. 118). Ingen teknisk lösning kan ersätta de diskussioner om etik och moral som är 
otroligt viktiga i skolan. Det måste finnas en pedagogisk tanke bakom undervisningen med 
IKT, då de ”digitala infödingarna” [eleverna] är bättre än de äldre ”digitala invandrarna” 
[lärarna]. Dock är det ofta så att eleverna är mer tekniskt skickliga, och har sällan det etiska 
eller källkritiska perspektivet med sig när de är använder Internet (Löfstedt, 2009 ss. 84).  

Vad gäller informationssökningen samt källkritik undervisar enbart fyra av tio lärare i 
kommunal skola om detta enligt Skolverket (2009 a s. 24). I samma undersökning visas att 
etik i förhållande till de digitala verktygen är ännu lägre prioriterat att undervisa om, det är 
enbart en av sex lärare som gör detta (Skolverket 2009 a s. 25). Att undervisningen kring 
etik i förhållande till de digitala medierna är eftersatt diskuterar Rask (2006, ss.86). Han 
menar att lärarna känner sig mer trygga i att undervisa direkta kunskaper till eleverna än att 
diskutera olika ställningstaganden och åsikter. Rask menar att lärare behöver våga möta 
dessa diskussioner och att det är av stor vikt att som förebild inte visa sig som perfekt. Med 
detta menar att han att lärare inte kan vara felfria och att det är bättre för eleverna med en 
lärare som med öppenhet kan samtala kring de olika frågorna som vi människor måste 
brottas med. 

C9.3.#30!27#023/%.!2.'#(!&'(',3$!256/%,%#0!

Condie och Munro (2007, s.9) nämner att flertalet av dagens lärare som nu är aktiva inom 
skolans verksamhet har genomfört sin utbildning innan IKT ingick i undervisningen för 
lärarstudenter. Lärarutbildningarna har därför förändrats för att förse studenter med den 
kompetens och förståelse som krävs idag. En forskningsrapport som gjorts visade att 
kompetensen bland lärarna i arbetet med IKT i skolan har ökat markant genom åren. Lärarna 
använder sig av IT bland annat när de planerar och förbereder aktiviteter i verksamheten. 
Det har visat sig att den kompetens som har utvecklats inom IT har gjort att lärarna efter en 
tid upplever att de nu har en mindre arbetsbörda.  
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Det finns olika faktorer som bör samverka för att kunna använda sig av datorer i 
undervisningen, som exempelvis tid och engagerad personal. Vidare menar författarna att de 
som är tänkta att använda datorer ska erbjudas kompetensutveckling (Chambers 1994 m.fl. 
se Jedeskog 1998, s 52). Däremot menar Claesdotter (2009, s. 100) att lärare inte behöver så 
stor kompetens för att arbeta med IKT i klasserna. Hon anser även de lärare utan egentlig 
teknisk kompetens exempelvis kan visa en hemsida och gå igenom den med sin klass, bland 
annat källkritiskt.  
 
Två lärare i Högenberg och Körners (2008) studie hade utbildning inom IKT men ansåg att 
det inte var en tillräcklig hjälp. Största kunskaperna hade lärarna skaffat själva och de 
menade på att det var drivkraften och lärarens intresse som var avgörande för hur man som 
lärare utnyttjade datorer i skolan. Alla tillfrågade lärare ville använda datorer och andra 
digitala hjälpmedel i sin undervisning men önskade mer kompetensutveckling och mer 
resurser från ledningen då deras största hinder var tillgången på digitala verktyg.  

C9.3.#30!'#0,9$$#'#(!,'$$!'#,%(.%.'#(!3<!"AD!

I Högenberg och Körners (2008) studie var motiveringen till varför lärare använde IKT i sin 
undervisning att datorn är något som alla elever kommer att behöva kunna hantera i 
framtiden. Samtliga lärare i studien ansåg att den tekniska utvecklingen gått fort och att 
skolan måste hänga med för att kunna uppfylla en av skolans viktigaste uppgifter, att 
förbereda eleverna för samhället.  

I Hedegärd och Åstrands (2008) studie arbetar läraren mycket med olika digitala verktyg. 
Läraren menar att lärandet får ske lite i taget och att de digitala verktygen har utvecklat 
henne som lärare väldigt mycket. Vidare ser läraren datorn som ett mycket viktigt verktyg 
och berättar att utan dator kommer man inte långt idag.  

)?9$<+1.,.5%#&%!!

Condie och Munro (2007, ss.63) menar att lärare behöver vara säkra och ha självförtroende i 
sina egna IKT kunskaper då de undervisar sina elever. Av stor vikt är även att lärarna förstår 
de potentiella möjligheterna med IKT i undervisningen. Vidare menar författarna att lärare 
som inte har detta självförtroende och inte ser fördelarna i att lyfta fram IKT i verksamheten, 
inte heller har förmågan att använda andra digitala verktyg i sin undervisning eller förmågan 
att hitta nya sätt att använda dem. Enligt Condie och Munro har en betydande del av lärarna 
ännu inte förmågan att tro på sin egen förmåga angående IKT eller att se vad lärarna kan få 
ut av att arbeta med detta i sina klassrum. Författarna menar att lärarna behöver fortbildning 
för att kunna stödjas i sin kunskapsutveckling. Att lärare precis som sina elever lär på olika 
sätt poängterar Condie och Munro också och de menar att lärarna därför behöver stöttning 
utifrån lärarnas individuella förmågor. Samtliga fem lärare i Högenberg och Körners (2008) 
studie hade ett intresse för IKT och kände sig naturligt bekväma med att integrera IKT i sin 
undervisning. En lärare berättade att hon kände en osäkerhet bland sina kollegor men 
berättade att datorn måste integreras trots osäkerheten. 
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Jedeskog (1998) menar att det som vanligtvis hindrar skolor från att integrera IT i 
undervisningen är resurser, kompetens och tid. I skolan är det mycket som ska hinnas med i 
lärarnas undervisning och den ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov 
(Lpo94). Dessutom visade Jedeskogs studie att undervisning som involverar datorer 
uppfattas ta mycket tid av annan undervisning (Jedeskog 1998, s.40, s.63). Även i Limberg 
och Folkessons (2006 s. 72) studie var tidsfaktorn en viktig faktor när läraren skulle välja 
mellan datorer eller böcker som eleverna skulle få söka information via. Läraren ansåg att 
det går fortare att slå upp i en bok än att starta datorn och leta på webben.  
 
Hur datorerna placeras kan vara av stor betydelse, eftersom de lätt kan bli otillgängliga för 
eleverna om exempelvis alla datorerna skulle placeras i en datasal. Jedeskog (1998) fann 
även i sin studie att skolornas bristande ekonomi var en annan faktor som påverkar 
integreringen av IT i undervisningen i skolans verksamhet. Många pedagoger hade därför 
inte möjlighet att använda IT på det sätt som de önskat i sin undervisning. Fler faktorer som 
framkom i studien var att de datorprogram som behövdes inte alltid fanns tillgängliga, precis 
som det kunde vara så att regelsystemen inte fungerade. Vad som anses vara väsentligt för 
att förändringar ska kunna ske inom skolan är att både de kunskapsmässiga och ekonomiska 
aspekterna finns. Ytterligare en anledning till varför en del lärare inte arbetar så mycket med 
IT i skolan har att göra med att de upplever en otrygghet i ämnet (Jedeskog, 1998, ss. 40). 
Nackdelar läraren i Hedegärd och Åstrands (2008) studie kan se med IKT är tid och tekniska 
problem, som exempelvis att datorerna inte fungerar som de borde. Respondenterna i 
studien menar att tidsbristen kommer av att mer uppgifter läggs på lärarna utan att de får 
mer tid till att genomföra dessa på. Även elever som glömmer sina lösenord till sina 
inloggningar tar mycket tid av lektionerna. Det trådlösa nätverket fungerar inte alltid och då 
fungerar inte heller planeringen utan då krävs flexibilitet, menar läraren. Hela lektioner kan 
förloras på grund av dessa problem, men läraren såg samtidigt att eleverna själva blivit mer 
effektiva på att lösa problemen som uppstod istället för att springa runt och störa andra 
elever.  
 
Samtliga lärare i Högenberg och Körners (2008) studie hade tillgång till Internet på sin skola 
och ungefär hälften av lärarna lät eleverna söka information själva via datorn. Nackdelar de 
kunde se med arbete via digitala verktyg var bland annat att texterna på Internet ofta var 
svåra för eleverna och att de hade svårigheter att leta upp relevant fakta vilket hämmade hela 
deras arbete. Lärarna sa även att det var tidskrävande för lärarna själva då de var tvungna att 
bland annat ordna sidor i förväg till eleverna. Här kom källkritik in som ytterligare en faktor, 
lärarna sa att de tyckte det var viktigt att kunna, men att den biten tog mycket tid av annan 
undervisning. 
 
D%5.%,'02!.36!
I studien kommer en teoretisk utgångspunkt ligga till grund för analysen av resultatet. Detta 
är för att välja ett perspektiv som resultatet ska granskas utifrån. I denna del av studien 
kommer vår teoretiska utgångspunkt att presenteras. 
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Säljö (2005, s.47) menar att vi människor alltid har haft förmågan att lära varandra och dela 
med oss av erfarenheter. Enligt det sociokulturella perspektivet lär vi i samspel med 
varandra och vi lär i kommunikationen, frågan är bara vad som lärs in.  
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Säljö (2005, s.241) anser att lärandet i vårt informationssamhälle kommer att vara beroende 
av att personen kan navigera och kunna ta del av kommunikationen, som ofta består av text. 
Enligt honom kommer kunskapen om teknik vara en nödvändighet för att nå nya kunskaper. 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet har människan förmågan att använda sig av 
hjälpmedel till exempel språk eller fysiska föremål. Vidare menar Säljö (2005) att 
människan kan kommunicera med andra och även ta hjälp av fysiska ting för att underlätta 
vardagen. Människan har enligt honom bland annat telefonen som hjälpmedel för att 
kommunicera med andra människor och kan numera föra anteckningar med hjälp av en 
dator. Detta bidrar till att människan har större möjlighet att komma åt och bevara 
information än hon haft utan dessa resurser (Säljö 2005, ss.74). Säljö anser att våra moderna 
verktyg underlättar vår hantering av information. Detta leder till ett förändrat 
kunskapsbehov (Säljö och Linderoth, 2002). Vidare menar Säljö (2005, ss. 240) att vi idag 
har utvecklat nya möjligheter genom Internets chattar, communities och möjligheter till e-
post för att kommunikationen ska underlättas om man till exempel är på skilda platser. 
 
Mängden information har blivit enormt stor och ökar ständigt menar Säljö (2009). Vidare 
anser han att detta gör att eleverna i skolan idag har ett större behov av att lära sig att finna 
och sortera i det stora informationsflödet och att de lär sig att tänka kritiskt. Säljö (2005, 
ss.242) lyfter fram att eleverna även har ett större behov av en god läs- och skrivkunnighet 
för att kunna tillgodogöra sig kunskaper i detta stora informationsflöde. Han beskriver att 
det idag finns ett större krav på elevernas förmåga att kunna ställa sig kritiska till 
information. Även att kunna få en övergripande bild av texter blir viktigare för eleverna 
enligt Säljö. Även att snabbt kunna hitta den information som är relevant och korrekt 
kommer att bli viktigare i och med vårt växande informationssamhälle menar han är av stor 
vikt.  
 
Valet av Säljös sociokulturella perspektiv kom av att författaren betonar 
informationssamhället och hur det stora informationsflödet blivit en del människornas 
vardag. Detta är något som vår studie också lyfter fram då detta är anledningen till att EU 
ser ett behov av att stärka den digitala kompetensen i skolans verksamhet. Studiens syfte är 
också att ta reda på hur lärarna arbetar med digital kompetens. Detta gör att det 
sociokulturella perspektivet är intressant i samband med lärandet eftersom Säljö beskriver 
även hur IKT är en möjlighet till kommunikation och att denna kommunikation är en 
möjlighet till lärande. 

F%,5&!!

Nedan följer en beskrivning av hur undersökningen gått till. Först beskrivs vårt metodval, 
därefter urvalet av lärare. Efter det har vi beskrivit genomförande, etik med reliabilitet och 
validitet och slutligen beskrivs avsnittet bearbetning.  

GB.,!6%,5&<3$H! !

I studien ville vi undersöka lärares uppfattningar om digital kompetens och till detta är 
metoderna self report och intervju lämpliga att använda. Vi valde att kombinera två metoder 
för att studien skulle få en högre reliabilitet och validitet (Dimenäs, 2007, s. 231).  



!

11 

!

!

)%$+!.%/5.,H!

En av metoderna som använts i studien är self report, vilken är en metod som låter 
respondenten skriva en sammanhängande text efter en öppen frågeställning. 
Frågeställningen måste vara noggrant utformad då forskaren vill få fram personens åsikter 
(utan påverkan av till exempel en intervjuare) oavsett vilka de är (Davidsson, 2007). Self 
report kan med fördel följas upp av intervjuer, då deltagarna fått en chans att reflektera över 
sina tankegångar i ämnet. Detta gör att lärarna kan få individanpassade frågor av 
intervjuaren baserade på deras personliga self reports. Det viktiga i en self report är 
respondenternas åsikter, där fokus bör ligga på att skriva uttömmande svar (Davidsson, 
2007). I vår studie utformade vi två öppna frågor i vår self report1 där vi förväntade oss att få 
så utförliga svar som möjligt av respondenterna. 

"#,%.<?7H!

Den andra av metoderna som använts i studien är intervju. Den lämpar sig bra till 
djupgående samtal då forskaren vill kunna analysera personliga åsikter (Kihlström, 2007). 
Metoden ger oss en möjlighet att ställa följdfrågor till den intervjuade och få ökad förståelse 
för olika åsikter och reflektioner. Nackdelar med metoden kan bland annat vara att det är  
lätt att ställa ledande frågor som inte respondenten egentligen står för. Viktigt i intervjuer är 
(som i andra redskap) förberedelsen. Författaren menar fortsättningsvis att forskaren bör se 
till att miljön är lugn och att tillräckligt med tid har avsats för att undvika stressmoment. Det 
finns olika sorters intervjuer och de brukar vanligtvis delas upp i strukturerade, delvis 
strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun har tydliga frågor på 
förhand. Den delvis strukturerade intervjun liknar mer ett samtal men med ett visst ”tema” 
som fortfarande håller intervjun något så när styrd. Den ostrukturerade är en intervju som är 
som ett ”vanligt” samtal utan nedskrivna frågor. I vår studie valdes den delvis strukturerade 
intervjuformen, detta då det fanns ett behov av att inte respondenterna svävade ut för långt 
från ämnet digital kompetens. Det var inte heller lämpligt att strukturera upp intervjun så 
mycket att inte de intervjuade lärarna fick delge sina reflektioner. Vi utformade följdfrågor 
utifrån respondenternas individuella self reports för att få utförligare svar och djupare 
förståelse för respondenternas reflektioner kring ämnet i intervjuerna. En fråga var 
formulerad i förväg för samtliga intervjuer. Denna fråga var baserad på de preliminära 
styrdokumenten vilket gjorde att vi behövde visa dessa då respondenterna skulle kunna ha 
möjligheten att svara. Då vi inte önskade att de preliminära styrdokumenten skulle påverka 
respondenternas svar valde vi att lyfta fram denna fråga först i slutet av intervjun.  

I.<3$!5=;!(%#56+1.3#&%H!

Vi valde att inrikta oss på grundskollärare i årskurs 4-6, eftersom vi har erfarit att lärarna 
arbetar mer med informationssökning än i årskurs 1-3. Dock ändrades detta fokus från 
endast informationssökning till ett vidare perspektiv med digital kompetens. Detta medförde 
att vi kunde ha utfört undersökningen även i årskurs 1-3, men då kontakt redan tagits med 
skolorna valde vi att fortsätta undersökningen i de årskurser vi planerat. Vi informerade tolv 
lärare i årskurs 4-6 på två olika skolor genom att e-posta ut missivbrev som förklarade vad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Se bilaga 3 
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vi ville undersöka och vilka metoder vi som genomför studien valt att använda oss av (self 
report och intervju).  
En skola gick inte att finna e-postadresser till, där valde vi att ta muntlig kontakt med lärarna 
på skolan direkt. En av oss behövde sedan åka till en skola som vi kontaktat via e-post för att 
försöka få fler svarande, då vi endast fått ett svar från de lärare vi kontaktat.  
 
Eftersom det ingick två metoder i undersökningen var detta tidskrävande för respondenterna 
och vi planerade att de nio första lärarna som anmälde sitt intresserade av att delta i 
undersökningen skulle få delta. Detta var medvetet från vår sida då vi ansåg att det var av 
stor vikt att respondenterna skulle ha ett intresse för studien, och detta för att få så utförliga 
svar i våra self reports och intervjuer som möjligt. Efter att ha fått svar på vår förfrågan om 
vilka som ville delta, framkom det att antalet lärare som anmält sig var lågt. Efter att vi 
kontaktat de tre första skolorna hade vi fått sex lärare som meddelat att de ställde upp. Vi 
kontaktade därför sedan på samma sätt två andra skolor för att försöka finna fler lärare som 
ville vara delaktiga i vår studie. Detta gav oss ytterligare två respondenter och vi hade då fått 
åtta lärare som medverkade i vår studie, vi var dock tvungna att utelämna en då det visade 
sig i efterhand att denna lärare inte var klasslärare i årskurs 4-6. Sammanlagt hade vi då fått 
sju deltagare i studien och dessa deltagare var från fyra av de fem skolor vi tillfrågat. I 
studien medverkar både kvinnor och män i varierade åldrar. Skolorna vi varit på har olika 
tillgång på digitala verktyg; datorer, kameror etcetera. Av de fyra skolor som var 
representerade i studien hade två smartboards.  
 
Lärarna som valde att delta fick en self report tilldelad via e-post eller i pappersform. Efter 
att vi som genomfört studien fått in svaren via antingen e-post eller i pappersform (vilket var 
valfritt för lärarna) skapades individuella intervjufrågor inom de områden som svarade mot 
vårt syfte. Intervjuerna spelades in med tillstånd av lärarna och under intervjun antecknades 
stödord. Under intervjun ställdes de individuella fördjupningsfrågor som skapats. Därefter 
hade vi ett överraskningsmoment då vi visade respondenterna utdrag från de nya 
styrdokumenten där digital kompetens synliggjordes. Därefter ställde vi ett antal frågor till 
lärarna om de trodde att de nya riktlinjerna skulle komma att förändra deras undervisning. 
Detta gjordes för att se lärarnas spontana reaktion och för att detta inte skulle färga de 
tidigare svaren.  
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Forskningsrådet har framställt fyra forskningsetiska principer som forskare ska förhålla sig 
till. Dessa fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Principerna är avsedda för att vara riktlinjer i det forskningsarbete som 
bedrivs. Dessa principer kommer nedan att beskrivas. I anslutning till dessa principer 
beskrivs också hur vi som genomfört undersökningen tagit hänsyn till dessa 
(Vetenskapsrådet, 2002, ss.5).!

Det första kravet, informationskravet, innebär enligt Vetenskapsrådet att vi som forskare 
måste informera om undersökningens syfte och vad undersökningen kommer att innebära 
för de deltagande. Detta menar Vetenskapsrådet innebär att vi måste informera om de 
forskningsetiska principerna. Där betonas att deltagandet är frivilligt och att inga uppgifter 
kommer att användas till något annat än denna studies syfte. Detta har vi tagit hänsyn till 
genom att skicka ut missivbrev kring studiens syfte och kring de forskningsetiska 
principerna. Vi har även när vi mött respondenterna varit öppna för att svara på frågor som 
dykt upp (Vetenskapsrådet, 2002, ss.7). 
!
Samtyckeskravet är den andra av dessa etiska principer. Med det kravet menar 
Vetenskapsrådet att vi som forskare måste ha respondenternas frivilliga deltagande i studien. 
Vidare menar Vetenskapsrådet att om respondenterna inte vill medverka i studien måste 
detta respekteras. Det är tillåtet för respondenterna att avbryta pågående studie utan att vi 
som forskare kan invända i detta. Vi som genomfört denna studie har tagit hänsyn till 
samtyckeskravet genom att respektera de tillfrågade lärare som valt att inte delta. När det 
varit svårt att finna deltagande till studien har vi vänt oss till fler skolor för att hitta frivilliga 
lärare till vår studie. Vi har även fått bortfall under studiens gång vilket vi också respekterat 
och även då försökt att kontakta fler lärare (Vetenskapsrådet, 2002, ss.9). 
 
Den tredje forskningsetiska principen, konfidentialitetskravet, innebär att inga 
personuppgifter på respondenterna får framkomma till andra än de som genomför 
undersökningen. Denna princip har vi som genomfört studien tagit hänsyn till genom att ta 
bort uppgifter, exempelvis namn och e-postadresser, som kan kopplas ihop till en specifik 
respondent. Inspelningarna från intervjuerna har raderats efter att arbetet var färdigt 
(Vetenskapsrådet, 2002, ss.12). 
 
Nyttjandekravet är den fjärde och sista av de fyra forskningsetiska principerna. Med denna 
princip menar Vetenskapsrådet att de data som studien har genererat enbart får användas i 
forskningens syfte. Detta har vi i denna studie tagit hänsyn till genom att inte lämna data 
öppet så att andra kan komma åt det (Vetenskapsrådet 2002, s.14). 
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För att vår undersökning ska räknas som vetenskaplig och vara legitim finns det några 
aspekter som vi har tagit hänsyn till med tanke på detta. 

G3$'&',%,H!!

Ordet validitet betyder giltighet och innebär att vi undersökt det vi avsett att undersöka. 
Begreppet validitet används för att diskutera hur vi som forskare har lyckats med mätningar 
och att vi verkligen fått svar på det som vi hade tänkt undersöka. De redskap som används i 
vår undersökning har vi förberett noga och försökt att boka tid och plats för intervjuerna i 
god tid. För att försäkra oss om att ha en bra validitet i undersökningen kommer vi att 
använda oss av flera undersökningssätt, både self report och intervju (Thurén. 2004).!
!
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Ordet reliabilitet betyder tillförlitlighet och avser precisionen hos mätningen och att läsaren 
förstår undersökningen (Dimenäs, 2007). Begreppet reliabilitet innebär att man som forskare 
arbetar med trovärdigheten och tillförlitligheten i sin undersökning. För att ta reda på 
reliabiliteten som forskare så kan man låta någon annan göra en undersökning inom samma 
område och se om denne fått samma resultat, vilket då skulle innebära att undersökningarna 
hade hög reliabilitet.  
 
I vår undersökning tog vi hänsyn till reliabiliteten genom att ha samma frågor i self reporten 
som vi sedan följde upp med följdfrågor i intervjun. Detta gjorde vi för att kunna besvara 
studiens syfte. Bland intervjufrågorna hade vi också en fråga som återkom i samtliga 
intervjuer, den var lärarna oförberedda på och handlade om EU:s förslag till de nya 
riktlinjerna. Tanken med detta var att lärarna inte skulle se de nya riktlinjerna under 
selfreporten då detta kunde påverka de svar vi fick in under intervjun. Detta gjorde vi av 
samma orsak, för att få svar på samma fråga och kunna svara på undersökningens syfte. 
Under intervjuerna ställde vi också följdfrågor utifrån de self reports vi fått in. Detta gjorde 
vi i studien för att kunna ställa personliga, relevanta frågor för att vi skulle få uttömmande 
svar som visade på lärarnas personliga erfarenheter och tankar. Frågorna formulerade vi 
noggrant för att dessa inte skulle vara ledande. För att öka reliabiliteten spelades 
intervjuerna in så att vi kunde gå tillbaka och se exakt vad som sades. Ytterligare en sak som 
höjer vår reliabilitet var att studien genomfördes på fyra olika skolor vilket har gett studien 
en större och mer legitim grund att stå på. 

-%3.:%,#'#(!

Då intervjuerna och alla self reports var insamlade gjordes en sammanställning i Excel av 
resultaten. Både intervjuerna och self reports skrevs ut så att de fanns i pappersform. 
Därefter användes färgpennor till att dela upp kategorier med, för att få en tydligare struktur. 
Sedan gjordes mind maps över våra frågor från syftet och andra mönster som framkom. 
Efter detta formulerades rubriker efter de mönster som framgick av resultatet, relevanta citat 
togs ut som stärkte eller gick emot det som forskning visat på. Sen skrevs det in i 
dokumentet med tankar kring röd tråd, relevans och helhetsuppfattning. 
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I denna del av studien kommer vår data från undersökningen att redovisas. Samtliga lärare 
som medverkade i studien är representerade i resultatet. Materialet redovisas under rubriker 
som är konstruerade utifrån vårt syfte. Vi har även lagt till andra rubriker utifrån de mönster 
som framkom under bearbetningen av materialet.!
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Alla lärare har i sina self reports och intervjuer svarat att det är de digitala verktygen som de 
lägger fokus på i begreppet digital kompetens. Det som lärarna nämnde var; dator, 
digitalkamera, Internet, Mail, Smartboard, mobiltelefon, projektor och filmkamera. De ansåg 
även att datorprogram som skriv-, redigering, rit- och presentationsprogram ingick i 
begreppet. Följande var något som två lärare skrev angående vad som bör kunnas för att ha 
god digital kompetens: 

Du ska kunna använda en dator, t ex skrivprogram, 
presentationsprogram, bildredigering, e-mail. (Self report)  

Antar att digital kompetens innebär hur man behärskar de tekniska 
hjälpmedel som finns. (Self report) 

A.','02,!+1.;B$$#'#(009,,!!

I undersökningen framkom det att ett flertal lärare ansåg att det kritiska förhållningssättet 
var viktigt att ha i beaktande. Detta innefattade både att vara kritisk till den information man 
hittar på Internet samt att man har ett reflekterande förhållningssätt i sin användning av 
nätet. Under denna rubrik följer tre lärares citat som beskriver detta:  

Det gäller också att ha ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt 
(källkritik, lagligt/olagligt, risker med internet) till dessa redskap. 
(Self report) 

Läraren som yttrade citatet berättade om hur denne hade en medvetenhet till både källkritik 
och etik. Källkritiken var det flera lärare som belyste men etiken lyftes inte i lika stor 
utsträckning. En annan lärare beskriver vad som bland annat bör ingå i elevernas digitala 
kunnande: 

Du ska också kunna använda internet till informationssökning och 
vara källkritisk. (Self report)  

Läraren som uttryckte detta nämnde i sin intervju att dessa delar ingick i skolarbetet. Läraren 
berättade fortsättningsvis om sina observationer av informationssökning i skolarbetet. 
Observationerna som beskrevs visade enligt läraren att informationen på Internet ofta var 
svår för eleverna att tillägna sig:  

Ofta är ju texterna på internet för svåra för eleverna. (Self report) 

Läraren förklarade vidare att eleverna använde sig av datorns sökfunktioner och den 
information de finner utan att ha den förmåga som krävs för att kunna tillgodogöra sig 
texterna. Begreppet digital kompetens var inte något som alla i studien kände till. En lärare 
berättar:  
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Men jag måste säga att begreppet digital kompetens, jag har faktiskt 
inte hört det begreppet innan. Jag måste ha missat det, så jag kanske 
har glömt mycket jag gör med det och inte skrivit det… ( Intervju)  

Läraren visade på en osäkerhet kring begreppet och visste därför inte om samtliga delar hade 
blivit nämnda kring begreppet som denne arbetat med. I intervjun framkom det dock att 
läraren arbetade med de delar som ingår i digital kompetens utan att ha hört begreppet innan.  

C9.3.%0!3.:%,%!6%&!&'(',3$!256/%,%#0!

Samtliga lärare i studien beskrev hur de arbetade med digitala verktyg. De verktyg som 
lärarna arbetade med var de som lärarna själva nämnt tidigare i undersökningen. Under 
denna rubrik lyfts tre lärares citat som beskriver deras arbete med digital kompetens. En 
lärare skrev: 
 

Jag använder dagligen datorn och dess sökprogram, wordprogram, 
strömmande media från mediapoolen m.m. Datorn är kopplad till en 
kanon så allt kan visas på stor duk för eleverna. (Self report) 

Ovanstående referat visar hur en lärare i studien integrerar datorn i sitt dagliga arbete. Med 
kanon menar läraren projektorn som finns tillgänglig i klassrummet. Detta genom att 
använda olika verktyg för att variera sin undervisning, vilket även fler lärare nämnde. 
Samma lärare skrev fortsättningsvis angående fler verktyg som involverades i klassrummet: 

Jag har dokumenterat arbeten i klassen med digitalkamera och dessa 
bilder finns på skolans och klassens hemsida. Jag har också 
dokumenterat med rörlig film och bränt på DVD till alla elever. /…/ 
Jag har också scannat sidor från böcker och lagt in i datorn för att 
smidigt kunna visa för klassen. Power point-presentationer har jag 
också använt, men brukar då använda färdiga. (Self report) 
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Här förtydligar läraren hur fler digitala verktyg integrerades i verksamheten. Läraren 
använder fotografering och film för att dokumentera klassens arbete, och synliggöra det 
även för elevernas familjer via bland annat skolans hemsida. Läraren använder även scanner 
och power point, om än i mindre utsträckning än datorn och projektor, för att underlätta sin 
undervisning. Två av skolorna som representeras i studien har tillgång till smartboards. En 
medverkande i studien berättar om användandet av sin smartboard och säger: 

Man kan använda skrivprogram, få rutor för att göra tabeller och 
kunna syfta tillbaka till matteboken eller titta på film och få det så 
här stort, innan fick man ju alltid dra in en video och boka tid och 
det är ju helt annorlunda med surroundljudet så det är ju görbra. 
Tänk att jag har fått en sån, det är jättebra… (Intervju) 

Läraren talade här om hur smartboarden har många olika funktioner och att den enligt 
läraren underlättade undervisningen. Bland annat bidrog den till att väntan på film och dylikt 
minskar. Vidare sa läraren i anslutning till samtalet om sin smartboard lite senare under sin 
intervju: 

Sen kan jag känna att jag kan ju bara tre tiondelar av allt som ryms i 
den, jag kan ju det vanligaste bara. (Intervju) 

Här beskrivs den kunskap som läraren upplever sig ha om en smartboard. Fortsättningsvis 
nämnde läraren att smartboarden inte utnyttjas fullt ut då det finns fler funktioner att lära sig. 
I arbetet med dessa olika verktyg belyste en lärare att verktygen återkommer olika ofta i 
arbetet: 

Vissa saker gör man dagligen och vissa saker gör man någon gång. 
(Intervju) 

Med detta poängterade läraren att arbetet med den digitala verktygen kanske inte används 
varje dag, utan att detta kan vara olika ofta återkommande inslag i undervisningen.  

Flera lärare poängterade vikten av att arbeta med det kritiska förhållningssättet i 
användningen av de digitala verktygen. En lärare beskrev hur det kritiska förhållningssättet 
kommer in i undervisningen: 

Vi har pratat om källkritik och olika risker med Internet (t.ex. 
lagligt/olagligt, nätmobbning, komma i kontakt med fel personer, 
”beroende”…) (Self report) 

Läraren berättade om hur samtalet blev undervisningsmetoden för att diskutera dessa olika 
frågor. Detta var en metod som flera lärare använde sig av. 

43,5.7#&%.<'0#'#(!

På tre av de fyra skolorna som undersökningen genomfördes på hade inte klassföreståndarna 
ansvar för datorundervisningen som hölls på skolan. Samtliga fyra lärare (varav en var IKT-
ansvarig) som hade denna form av datorundervisning yttrade en positivt inställning till att 
någon med utbildning håller i IKT-undervisningen. Två av lärarna berättar: 
 

Ofta kan det vara lättare att någon kommer in som är extra duktig på 
det och tar ut några barn åt gången (Intervju) 
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Redigera och så, det kan ju inte jag. Men nu är det ju så himla bra 
när vi har /namn/ som fått en del av sin tjänst som datorlärare så. 
(Intervju) 

Med dessa citat uttrycker lärarna sina åsikter angående fördelningen av arbetsuppgifterna 
kring den dataundervisning som sker på skolan. Lärarna var eniga om att en lärare var 
ansvarig för detta underlättade deras undervisning då de ansvariga lärarna var mer insatta i 
IKT-undervisning. 

-%(.9#0#'#(3. 
Fyra lärare i studien nämner att de inte har tillgång till eller har fungerande utrustning som 
krävs för att arbeta med digital kompetens. Under denna rubrik lyfts citat från tre av dessa 
lärare. En lärare säger sig sakna den tekniska utrustning som krävs för att kunna lyfta in de 
idéer som ändå finns hos läraren i undervisningen: 

Tyvärr finns det inte någon projektor i mitt klassrum så jag kan inte 
använda den på aktivt sätt i min undervisning, men hade jag haft 
möjligheten så finns det ju många bra sidor på nätet man kan 
använda sig av. (Intervju) 

I samband med detta ger samme lärare ett exempel på hur detta kan yttra sig i verksamheten: 

Man får sitta och vänta på filmerna i en vecka istället för att kunna 
göra på fem minuter. (Intervju) 

 
Här talar läraren om att istället för att använda strömmande media från Internet och visa på 
en projektor som tar några minuter så måste lärarna boka film, boka TV-apparater och vänta 
på dessa innan momentet kan användas i undervisningen. Digital portfolio var något som en 
annan lärare ville arbeta med i sin undervisning. Fast eftersom skolan haft tekniska problem 
upprepade gånger var läraren osäker på om det skulle gå att genomföra praktiskt. I vår 
undersökning hade tre lärare på samma skola haft tekniska problem upprepade gånger och 
en uttryckte att: 

Det är för dåliga program, det är för dåliga datorer, nätverket pajar, 
nä. Så det är väldigt mycket krångel med datorerna, svårt att få 
support. (Intervju) 

Detta var något som läraren sa hindrade arbetet med digital kompetens. Läraren uttryckte att 
den tekniska utrustningen på skolan var otillräcklig. Ytterligare en lärare beskriver i enlighet 
med föregående lärare att tekniken inte fungerar: 

Min användare har krånglat jättemycket också har jag pratat med 
datakillarna, så ungefär varannan dag har det fungerat för mig och 
man blir ju ganska frustrerad så har jag gjort arbeten på datorn 
hemma också vet jag inte om det fungerar dagen efter och det är ju 
lite … (Intervju) 

Samma lärare nämnde att de svårigheter som framkommit angående det tekniska, inte 
berodde enbart på tekniska problem utan på att regler kring de digitala verktygen försvårade 
arbetet i klassrummet. 

Systemet är jobbigt och det försvårar arbetet och man kan tycka 
ibland att: det är jobbigt också kanske man struntar i det emellanåt 
också. (Intervju) 
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Ett exempel som en lärare tog upp var att denne inte hade behörigheten som krävdes för att 
få installera sin digitalkamera. En i personalen var tekniskt ansvarig och hade behörigheten 
för att göra det men det var tekniska problem som gjorde att detta inte fungerade. Därför fick 
läraren själv använda ett USB-minne för att komma runt problemet.  
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De flesta av lärarna i studien sa att de trodde att deras arbetssätt skulle förändras vid 
införandet av de preliminära riktlinjerna, fast på olika sätt. En av lärarna uttrycker det på 
följande vis:  

Det är väl att man får använda det mer medvetet i undervisningen, 
att man i planeringar och så verkligen tar in den här digitala 
kompetensen som är en del, att man verkligen medvetet, tar med det 
i sin planering, kan jag tänka mig. (Intervju) 

Denna lärare beskrev att arbetet kan göras mer pedagogiskt medvetet i verksamheten och tas 
in planeringen. Två förutsättningar för arbetet med IKT lyftes fram i samband med 
diskussionerna kring de preliminära riktlinjerna. Det första var behovet av mer kunskaper 
och det andra var behovet av mer tid. En lärare ansåg inte att det skulle påverka arbetssättet 
eller undervisningen:  

Nä det tror jag inte. Alltså jag själv tycker att det är ganska viktigt att 
man får in det. För jag vet att vi började att använda datorer på 
gymnasiet första gången och då… och det tyckte jag var jättejobbigt, 
men nu lever vi ju i en annan tid. Nä jag tänker att många barn har ju 
datorer hemma idag och använder det och vi använder det mycket 
här också och det är ju ett bra hjälpmedel. Vi använder oss av det 
ganska mycket. (Intervju) 
 

Läraren uttrycker att arbetet med digital kompetens redan är omfattande. Därför uttrycker 
läraren att de preliminära riktlinjerna inte kommer att medföra några förändringar i arbetet.  
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Den första delen som lärarna uttryckte som en förutsättning i arbetet med IKT var behovet 
av kunskaper samt möjligheten till utbildning. Under denna rubrik lyfter vi citat från fyra 
lärare. En av lärarna skriver angående kunskaper kring IKT att: 

Problemet är ju att många lärare inte har kompetens att lära ut detta. 
(Self report) 

Läraren som skrev detta uttryckte att ett flertal lärare inte har fått den utbildning som krävs 
för att kunna utbilda elever i IKT. Lärarna i studien har haft eller ska få utbildning inom 
IKT, men ett flertal av lärarna uttryckte att det var otillräckligt:    

Det händer att vi har fått gå på datautbildning men det är inte 
mycket. (Intervju) 

I samband med detta förklarar läraren att hitintills har läraren inte fått tillräcklig utbildning 
för att klara av de krav som kommer att följa de preliminära riktlinjer som kommer. Samma 
lärare säger i anslutning till detta: 

Man får sitta och trycka bäst man kan. (Intervju) 
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Här betonas hur lärarna till stor del får ta ansvar för sin egen utbildning och lära sig själva. 
Detta genom att prova sig fram om man inte upplever sig ha tillräcklig utbildning inom IKT. 
Ett flertal lärare i studien lyfte möjligheten att ta hjälp av sina kollegor vid arbetet med 
digital kompetens i undervisningen: 

/namn/ och /namn/ använder sin smartboard en del och är det så, får 
jag väl gå till dom [kollegorna] och fråga om hjälp. (Intervju) 

En i studien lyfte lärares möjlighet att lära sig av eleverna, då eleverna ofta är kunniga i 
hanteringen av till exempel Internet: 

Jag tycker att man kan lära sig mycket av dom då, men jag är ingen 
teknisk person så jag har väl kanske en del nytta av dem då. Men man 
kan lära sig väldigt mycket av dem där. (Intervju) 

Läraren förklarade vidare om sina upplevelser av att eleverna kan ha bättre kunskap än 
lärarna inom vissa områden i användningen av IKT. Detta är något som läraren lyfter fram 
som en tillgång i sitt eget kunskapsinhämtande. 
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Den andra delen som lärarna uttryckte var en förutsättning i arbetet var behovet av tid. Detta 
uttrycktes av ett flertal lärare och följande reflektion lyftes av en lärare: 

Jag känner ju naturligtvis att jag kan göra detta mer… men det är ju 
så mycket annat som man ska göra och hinna med och jag vet att det 
kanske låter som en klyscha men det är mycket att göra. (Intervju) 

 
Läraren sa detta efter att ha diskuterat de preliminära riktlinjerna. Läraren samtalade om hur 
den digitala kompetensen eventuellt skulle kunna lyftas in mer i undervisningen, men 
uttryckte även svårigheten med detta på grund av tidsbrist. En annan medverkande i studien 
talade om elevernas informationssökning utifrån ett tidsperspektiv: 

De kan sitta en kvart och söka istället för att slå upp det i en bok som 
tar två minuter. (Intervju) 

Läraren talade om att det digitala inte alltid kan ersätta det analoga som ett bättre alternativ, 
särskilt inte ur tidssynpunkt. Läraren berättade att då elever söker information via Internet så 
tar mycket runt omkring ofta tid, som att till exempel söka bilder. Läraren uttrycker 
dessutom att datorerna tar tid att starta upp och använda. Läraren säger att detta ibland leder 
till att en bok kan vara ett bättre alternativ i undervisningen. 

4%,!+1.9#&.3&%!27#023/0:%;5<%,!

Samtliga lärare berättar att de upplever att digital kompetens är ett aktuellt ämne. De säger 
att det är av stor vikt att lyfta in IKT i skolans verksamhet då samhället idag ser ut som det 
gör. De är också positiva till att använda IKT i undervisningen. Under denna rubrik följer 
utdrag ur tre lärares intervjuer som visar på hur lärare benämner vikten av att eleverna får 
denna kompetens:  

Som samhället ser ut just nu så är det ju nästan en självklarhet att man 
måste kunna hantera den [datorn] på något sätt (Intervju) 
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Lärarna förklarade att digital kompetens är en nödvändighet för eleverna i dagens samhälle 
då det mesta idag är beroende av IKT. En lärare förklarade att en av de positiva aspekter det 
förändrade kunskapsbehovet för med sig var till exempel att eleverna i dagens skola har 
blivit bättre på engelska: 
 

De här fyrorna är bättre på engelska än vad mina fyror var för tretton 
år sedan /…/ De [eleverna] får bättre flyt i sin engelska. (Intervju) 

Detta säger läraren är en positiv aspekt av att elever sitter och chattar och spelar spel på sin 
fritid, där de ständigt tränar sin engelska. Vidare tog en annan lärare upp att eleverna inte 
ska få mindre kompetens inom IKT ifall deras lärare inte har intresse för det digitala: 
 

De [eleverna] ska inte bli lidande för att de har en fröken som inte 
är… intresserad (Intervju) 

 
Läraren berättade att lärares inställning till IKT inte ska kunna påverka om eleverna får de 
kunskaper som behövs i dag eller inte utan att alla ska få en likvärdig utbildning. Angående 
detta sa flera lärare att de upplevde att arbetet med IKT var viktigt att ta in i skolan. Dock 
nämner en lärare att det inte kan ställas krav på att alla lärare ska kunna hantera digitala 
verktyg fullt ut direkt när nya riktlinjer fastslås. Det kommer enligt läraren att ta tid för 
lärare att lära sig allt som krävs för att använda IKT i undervisningen och säger kring detta: 
 

Rom byggdes inte på en dag (Intervju) 

Men detta säger läraren att förändringarna i verksamheten kan ske bitvis över tid. Flera 
lärare nämner att den tekniska utvecklingen emellanåt går lite fort, men var ändå av den 
uppfattningen att man får anpassa sig och följa med i utvecklingen i den utsträckning man 
kan. En medverkande i studien säger: 

Alltså förr var det ju alltid papper, men papperna är ju ersatta nu 
med det här [de tekniska verktygen] istället. Jag känner ändå att den 
här biten har varit ok så, men jag tror att ganska många på skolan om 
jag ska vara ärlig känner sig lite stressade över att det går lite för 
fort. /…/ Men jag tror samtidigt att där har vi inte så mycket att välja 
på, utan det är bara att hänga på tåget. Det tror jag. (Intervju) 

Läraren beskriver sina reflektioner kring hur samhället förändrats hastigt och hur lärare får 
anpassa sig till dessa förändringar. Trots detta var läraren positiv och förklarade vidare att 
digitaliseringen inte bör bortses från. En lärare lyfter att oavsett om lärare har det personliga 
intresset eller det digitala kunnandet, behöver man göra det bästa av situationen. 

4'02700'5#!

Strukturen i resultatdiskussionen är densamma som i resultatet. Därefter kommer 
metoddiskussionen följt av didaktiska konsekvenser.!
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Här relateras det resultat som framkommit i studien till bakgrunden.  
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Samtliga lärare i vår undersökning svarade att användandet av de digitala verktygen ingick i 
begreppet digital kompetens. Lärarna i vår studie tog upp bland annat; smartboard, dator, 
projektor och kamera. Detta överensstämmer med EU-parlamentets (2006/962/EG) 
definition då denna tar upp hur elever ska kunna tillämpa de olika hjälpmedel som finns 
tillgängliga idag. Dessa verktyg lyfts i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2005, ss.74) 
som något som underlättar människans hantering av information vilket enligt detta 
perspektiv kommer att vara en möjlighet för lärande.  
!
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Ett flertal av lärarna nämner källkritik i informationssökandet som en viktig del i att ha en 
god digital kompetens. Detta är också något som lyfts i EU-parlamentets (2006/962/EG) 
definition av digital kompetens. En lärare i vår studie nämner också i anslutning till 
källkritiken att texter på Internet ofta är för svåra för eleverna. Sundström (2009) menar att 
texter på internet kan vara för svåra för eleverna i jämförelse med läroböckerna. Säljö (2005, 
s.241) betonar det sociokulturella perspektivet genom en beskrivning av hur lärandet har 
ändrat form på senare år och att detta ställer högre krav på elevernas läs- och 
skrivkunnighet. Detta gäller då de till exempel behöver kunna hitta information i de enorma 
textmängder som finns tillgängliga idag.  
!
Ett fåtal lärare lyfter vikten av etik i arbetet med de digitala hjälpmedel som finns i skolans 
verksamhet. Detta genom att de påpekar hur elever bör bete sig när de använder Internet. 
Detta är något som även EU (2006/962/EG) betonar som viktigt i den digitala kompetensen 
genom att beskriva att man bör ha ett kritiskt förhållningssätt och kunna förstå vilka 
konsekvenser handlandet kan medföra i de digitala miljöerna.  

I diskussionen om begreppet digital kompetens nämnde en lärare att detta var ett främmande 
begrepp för denne. Detta berättade läraren kunde medföra att denne glömt att nämna något i 
sitt arbete med den digitala kompetensen. Detta var något vi inte kunde se i undersökningen 
då lärarna tog upp de aspekter som EU-parlamentet anser viktigt i den digitala kompetensen. 
Att samtliga lärare inte nämnde etiken och informationssökningens källkritik innebär inte 
nödvändigtvis att de lärare som inte nämnt detta inte arbetar med det. Våra öppna 
intervjufrågor kan ha lett till att dessa aspekter inte lyftes fram. Vilket kan bero på att lärarna 
inte inräknar detta i digital kompetens, eller att de inte kommit att tänka på den aspekten.   
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I våra respondenters svar framkom det att lärarna använde de olika verktyg som de nämnde i 
self reporten. Det ingick enligt lärarna att eleverna skulle kunna hantera olika digitala 
verktyg. I en studie som skolverket genomfört som uppföljning av skolans arbete med IT 
visar resultatet på att eleverna i årskurs 4-6 använder datorer i mycket liten utsträckning. 
Nästan hälften använder datorer mindre än en gång i månaden eller inte alls i 
undervisningen (Skolverket, 2010 a, s.7). Lärarna tog upp att de hade arbetat med ett flertal 
olika verktyg, men en lärare lyfte även att det var olika hur ofta detta återkom i arbetet. 
Denna lärare betonade att vissa av dessa moment är återkommande i undervisningen medan 
andra moment bara genomförs vid något enstaka tillfälle. Detta är något vi som genomfört 
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undersökningen också reflekterat över, vi kan inte veta hur ofta och hur mycket lärarna 
faktiskt använder dessa verktyg i skolan, bara att de använt dem. 
En lärare talar positivt om sin smartboard som ett komplext verktyg. Läraren berättar även 
om fördelarna med den och att den underlättar undervisningen. Detta menar även Condie 
och Munro (2007) då de anser att smartboard är ett verktyg som med fördel kan användas i 
helklass. Dock behöver man som lärare en pedagogisk mening med sin undervisning med en 
smartboard för att kunna använda den effektivt i undervisningen. Tyvärr saknar många 
lärare utbildning inom detta enligt både vår undersökning och Condie och Munro (2007).   
 
Några av lärarna i vår studie nämner att de samtalar om källkritik med eleverna i skolan. 
Skolverket (2009 a) beskriver att fyra av tio lärare undervisar om hur information söks och 
hur man förhåller sig till denna information källkritiskt. Jedeskog (1998, s.17) tar upp att 
vissa lärare kan uppleva att det finns risker med att eleverna ska ta mer eget ansvar för sitt 
arbete och sökande av kunskaper. Författaren menar vidare att lärarna är oroliga för att detta 
enbart kommer att gynna de elever som redan är framgångsrika i skolan.  
 
I vår studie är det någon enstaka lärare som har nämnt att de har samtalt med eleverna kring 
etik i förhållande till de digitala redskapen. I Skolverkets undersökning kan vi se att lärare 
undervisar mindre om etik än om informationssökning och källkritik, enligt Skolverket är 
det en av sex lärare som arbetar med det (Skolverket 2009 a). Denna problematik lyfter Rask 
(2006, ss.86) då han menar att etiken är något som lärare känner sig obekväma att undervisa 
om. De är mer vana vid att undervisa ämnesinnehåll till eleverna men i undervisning om etik 
är olika värderingar och olika ställningstaganden i centrum. Detta menar Rask (2006, ss.86) 
kan göra att lärare känner en viss otrygghet i att undervisa kring etik. Vi som genomfört 
studien har reflekterat kring våra resultat och vi vet inte om de lärare som inte nämnt 
källkritik och etik i sitt arbete arbetar med detta eller inte. 
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Vår undersökning visade att tre av fyra skolor hade en ansvarig som höll i 
datorundervisningen för alla klasser på skolan. De som var genomgående för dessa svar var 
att de sa sig vara positiva till detta på grund av att de själva inte var lika säkra när det gällde 
IKT.  

I Högenberg och Körners (2008) studie hade varje lärare sin egen undervisning men de 
efterfrågade också mer utbildning inom just IKT. Condie och Munro (2007) tar upp att 
lärare som arbetar med detta bör ha gott självförtroende för att kunna använda IKT i 
undervisningen på ett optimalt sätt vilket vi ser i vår studie att alla inte har. I Hedegärd och 
Åstrands (2008) resultat framkommer att läraren anser att det är svårt att arbeta utan dator 
idag och anser att det digitala är något som måste satsas på även om inte läraren är expert 
från början. Lärare i vår studie berättar att de är lättade över att inte själva ansvara för 
datorundervisningen och detta kan bero på osäkerhet i ämnet hos lärarna.  

Lärarna berättar om att det är mycket att göra och att det skulle kunna vara därför de finner 
det bra med en som är ansvarig som är mer kunnig än de själva inom IKT. En av våra lärare 
nämner att det är bra att ta ut några barn åt gången, vilket ger mer samtalsliknande 
undervisning än läraren kan ge i helklass. 
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Lärarna i vår studie talar om svårigheter att använda IKT i undervisningen då tekniken inte 
finns tillgänglig eller inte alltid är pålitlig. Detta är ett resultat som inte är helt ovanligt, 
tidsbristen och problem med långsamma datorer har även Högenberg och Körner (2008) fått 
fram i sin studie. Jedeskog (1998) fick ett resultat som visade på att de problem som uppstår 
i klassrummen gällande IKT ofta är tid och resurser. Hedegärd och Åstrands (2008) studie 
visar på samma orsaker. Det är tidsbrist, att eleverna glömmer och tekniska problem, så som 
att det trådlösa nätverket inte fungerar, som är de nackdelar som läraren kan se i 
undervisningen med IKT. Detta funderar vi kring om det kan bero på att lärare idag har 
väldigt många direktiv och mer administrativa uppgifter än förr. Dessa ska oftast göras via 
datorn och olika program men lärarna har inte fått mer tid att göra dessa delar på. Är läraren 
då osäker på hur man ska använda sig av olika digitala verktyg kan mycket prioriteras bort 
av det som upplevs med osäkerhet. I vår studie togs även det rent tekniska upp som en 
nackdel. En orsak till detta skulle kunna vara att utrustningen på skolor idag är gammal eller 
inte finns överhuvudtaget då skolorna prioriterar annat i sin budget.  
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Ett flertal lärare i vår undersökning ger uttryck för den pedagogiska medvetenheten genom 
att säga att de själva kommer att jobba mer pedagogiskt medvetet med IKT, om förslagen av 
de preliminära styrdokumenten slås fast. Det som kan ses i vår undersökning är att lärarna 
skriver att de använder och låter eleverna använda olika digitala hjälpmedel, i synnerhet 
datorn, men då tar det tekniska upp mycket av lektionstiden. Loveless (2007, ss.519) och 
Oxstrand (2009) tar upp den pedagogiska medvetenheten i relation till de tekniska verktygen 
i sina undersökningar. Där menar de att lärare idag inte alltid har den pedagogiska 
medvetenheten utan fokuserar snarare på det rent tekniska. Loveless (2007 ss. 519) tror att 
lärarna skulle vinna mycket i sitt arbete på att verkligen reflektera över de didaktiska 
frågeställningarna. Dessa är vad, hur och varför och Loveless (2007, ss.519) menar att detta 
är viktigt i samband både i undervisningen i IKT samt kring ämnesinnehållet. 
 
Skolverket (Lindqvist, 2007) menar att eleverna ska få de nödvändiga färdigheter som 
samhället kräver. Eleverna bör de få kunskap om till exempel hur olika program kan 
användas samt kunskaper om teknikens roll i samhället. Lärare i vår studie visar på en 
medvetenhet och ett överensstämmande tankesätt med Skolverket då det gäller vad eleverna 
bör kunna när de går ut skolan. Att kunna hantera digitala hjälpmedel som exempelvis 
Internet och mobiltelefon har blivit allt viktigare idag. Datorn är framtidens verktyg som 
våra elever ofta har kompetens kring. Lärare behöver dock inte så stor teknisk kompetens för 
att hålla i lättare undervisning kring IKT (Claesdotter, 2009, s. 100). Detta är en uppfattning 
som lärarna i vår studie inte delade då de uttryckte en efterfrågan av utbildning.  
 
Likt Loveless (2007, ss.519) menar Condie och Munro (2007, s.54) att lärarna i sitt arbete 
behöver en pedagogisk mening med att lyfta in IKT i skolan. De betonar däremot den 
pedagogiska meningen i relation till användandet av smartboards. De menar att smartboards 
inte alltid används fullt ut, vilket vi också fått fram i vår studie då en lärare beskrev att 
dennes kunskaper kring smartborden var begränsade. Condie och Munro (2007, s.54) menar 
att lärare med begränsade kunskaper har svårt att kunna använda dessa redskap optimalt. 
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En lärare i vår undersökning lyfte problemet med att lärares kompetens inom det digitala 
området ofta är otillräcklig. Detta överensstämmer med Condie och Munro (2007) vilka 
nämner att många verksamma lärare idag inte fått kunskaperna om användande av IKT i 
skolan under sin lärarutbildning. De menar att lärarutbildningen idag har förändrats i 
samband med den utveckling som sker i samhället och att lärare idag får en bättre 
kompetens i IKT. Flera lärare nämnde att de hade fått gå på datorutbildning men att det inte 
upplevdes som tillräckligt. Condie och Munro (2007, ss. 63) däremot anser att det lärarna 
behöver för att se fördelarna av att lyfta in IKT i sitt klassrum är att känna till vinsterna, 
samt att ha ett bra självförtroende i sin kunskap kring IKT. Med detta menar de att lärarna 
har ett behov av fortbildning för att tillgodose sina behov av självsäkerhet och kunskaper om 
fördelarna med IKT. En lärare i vår studie nämnde också att man får prova sig fram på egen 
hand. Detta sades då läraren berättade om sin upplevelse av att få ta ansvar för sin egen 
utveckling inom detta område. 
 
Ett flertal lärare i vår studie nämnde hur de tar hjälp av varandra i arbetet med IKT. Säljö 
(2005, ss.47) menar att det sociokulturella perspektivet lyfter lärandet som något som sker i 
mötet och kommunikation med andra människor. Det vi reflekterat över i detta sammanhang 
och som vi inte fått svar på i vår studie är om lärarna tycker att detta är det optimala sättet att 
lära sig de nya verktygen? 

En lärare beskriver hur eleverna kan ses som en tillgång i arbetet med datorer. Läraren 
betonar hur duktiga eleverna är på att hantera till exempel Internet och hur de kan lära sina 
lärare också. Detta relaterar vi också till det sociokulturella perspektivet, att vi människor lär 
i samspel med varandra och i samtalet om de nya verktygen (Säljö, 2005, s.47). Vidare 
menar författaren att vi människor alltid lär oss i kommunikationen med varandra. Detta är 
något som vi som genomfört studien relaterar till att då även eleverna lär sig något av att 
förklara hur olika funktioner på Internet fungerar för sin lärare. Vidare förklarar författaren 
att vi inte kan veta precis vad eleven lär sig i den kommunikationen, men någonting lär 
eleven sig. 
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Flertalet lärare tog upp tidaspekten i vår studie som ett hinder för att arbeta med digital 
kompetens i undervisningen. En lärare beskrev hur denne hade kunnat arbeta mer med 
digital kompetens än vad som görs idag, men att det är mycket som ska hinnas med och att 
det skulle vara anledningen till varför arbetet med IKT inte hanns med. Jedeskog (1998, s 
52) skriver om att tidsaspekten kan göra det problematiskt för lärare att integrera teknik i 
undervisningen. En annan lärare i vår studie berättade om hur eleverna kunde söka 
information väldigt länge på datorn och menade att det skulle gå betydligt snabbare att hitta 
informationen i en bok. Jedeskog (1998, s 63) beskriver hur en del lärare prioriterar de 
pedagogiska frågor framför de tekniska.    
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Samtliga lärare i vår studie lyfte att samhället idag är förändrat och kräver andra kunskaper 
av oss människor. Flera lärare poängterade att digital kompetens var nödvändig för eleverna 
att ha med sig ut i livet. Detta menar även Säljö (2005, ss.242) då han lyfter att det framtiden 
kommer att kräva större kunskaper i att finna information i det stora informationsflöde som 



!

26 

!

finns idag. Han menar också att förmågan kritiskt granska informationen är viktig vilket 
Limberg och Folkesson (2006, s.12) också betonar. 
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En lärare lyfter positiva aspekter av hur de digitala medierna (datorspel samt chatt) har gett 
eleverna bättre kunskaper i engelska och förklarar att de har fått bättre flyt i sitt språk. 
Näslundh (2009, ss.118) betonar just detta, att elever som chattar och spelar datorspel blir 
väldigt duktiga att konversera på engelska med sina vänner, både i tal och skrift.  
En lärare nämner i samband med hur kunskapsbehoven ändras att detta inte är något som är 
upp till läraren att avgöra om eleverna ska ha tillgång till. Samma lärare nämner också att 
”Rom byggdes inte på en dag”, vilket förklarades med att detta kommer att ta tid men att 
detta är viktigt att göra. Läraren förklarar att man som lärare får se till att skaffa sig 
kunskaperna efterhand för att eleverna ska få de kunskaper de behöver. En annan 
medverkande i studien berättar också om sin upplevelse om att utvecklingen sker fort och att 
detta kan vara stressande men förklarar också att man får följa med i utvecklingen så gott 
man kan.  

Det som nämndes ovan är något som vi kunde se genomgående i vår undersökning. Lärarna 
ville arbeta med digital kompetens i skolan, men kunde av olika anledningar begränsas. 
Detta kunde bero på antingen tidsbrist, brist på tillgång till digitala verktyg eller brist på 
kunskap. Detta är något som vi relaterar till Robertsson Hörberg (1997 se Jedeskog 1998, 
s.59) vilka tar upp hur människor måste se att förändringar är nödvändiga, för att de ska vilja 
ta del av förändringen. 2 

I vår studie var lärarna medvetna om det förändrade kunskapsbehovet och hur detta kan 
komma att påverka deras attityder inför de kommande förändringarna. Condie och Munro 
(2007) lyfter även lärares medvetande om möjligheterna med att lyfta in IKT i klassrummet 
samt lärarnas självförtroende i arbetet med detta. De menar vidare att lärarna genom att ha 
dessa två komponenter kan se vinsterna med att använda sig av detta. Detta kopplar vi till att 
lärare då också skulle kunna få en mer positiv inställning till arbetet med IKT. 

Då samtliga lärare var positiva till att arbeta med IKT i skolan med undantag för de 
begränsningar de upplevde, reflekterade vi som genomfört studien kring detta. Kan det ha 
varit så att de som valt att medverkat i studien varit intresserade av detta område och därför 
visat intresse för studien? Två av skolorna vi varit på och genomfört undersökningen på var 
dessutom försedda med smartboards. Kan detta ha bidragit till att de anser att det går fort i 
utvecklingen eller att man kan se möjligheterna med IKT på ett tydligare sätt? 
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Det som var problematiskt var att hitta personer som var villiga att medverka i vår studie. Vi 
som genomförde undersökningen frågade 15 lärare i årskurs 4-6 på tre skolor. När detta inte 
gav oss tillräckligt med medverkande vände vi oss till ytterligare två skolor och lyckades där 
hitta två intresserade lärare. Under den period vi skulle genomföra undersökningen var det 
många utvecklingssamtal som skulle genomföras vilket kan ha bidragit till att lärarna vi 
frågade kände sig stressade inför att medverka i undersökningen.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(!Vi som genomfört studien är medvetna om att andrahandskällor så som Robertsson Hörberg och 
Chambers m.fl. som Jedeskog refererat till inte är lika tillförlitiga som förstahandskällor. Med detta 
menar vi att då den ursprungliga texten har återgivits i flera led finns det en risk att originaltexten har 
förvanskats.!
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Vi fick även bortfall under studiens gång, en lärare hade anmält intresse till medverkan 
studien men deltog sedan inte i studien. Eftersom vi som genomför studien förhåller oss till 
de etiska principerna var det inte etiskt försvarbart att fortsätta att söka personen efter att ha 
påmint denne. Vi beslutade då att tacka för visat intresse via e-post. 
 
Metoderna vi använde upplevde vi som passande i förhållande till vårt syfte. Vi fick veta hur 
lärarna reflekterade kring begreppet digital kompetens och deras arbete kring detta.  Det var 
två mycket passande metoder till att undersöka detta område och vi upplevde att det var en 
styrka att kunna följa upp texterna med intervjuer. 
 
Då vi gjorde förfrågan om medverkan e-postade vi först ut denna och besökte sedan 
skolorna för att bättre kunna svara på frågor och samtala med pedagogerna. Nu i efterhand 
har vi reflekterat över om det hade varit bättre att gå ut till lärarna direkt för att fler då 
kanske skulle tacka ja till att delta. En av oss som genomförde undersökningen fick 
nämligen inte tag på e-postadresser till lärarna på den skola där undersökningen skulle 
genomföras. Detta ledde till att en av oss gick dit på en gång och fick tag i fler frivilliga. 
Anledningen till att vi valde att de som kunde e-postade först var att vi ville att lärarna skulle 
få läsa missivbreven i lugn och ro. Detta med tanke på de etiska principerna och att de skulle 
känna att deltagandet i studien var upp till dem. 
 
Några av de self reports vi fick tillbaka var inte så omfattande. Vi upplevde att det var bra att 
ha intervjuer att följa upp texterna med. Vi kunde då ställa följdfrågor för att få veta hur 
lärarna verkligen tänkte kring de frågor vi hade. Resultatet underlättades även av att lärarna 
var förberedda inför intervjuerna. Vi ansåg att vi hade ordentligt med data när vi skulle 
analysera resultatet, vilket vi troligen inte haft med enbart våra self reports. 
 
När vi fick in våra self reports och genomförde våra intervjuer insåg vi att frågorna vi hade 
gick att tolka på två olika sätt. Med detta menar vi att man kan tolka den digitala 
kompetensen som antingen hur läraren ser sin digitala kompetens och använder den i sin 
vardag, eller hur detta lyfts in i skolan för att utveckla elevernas digitala kompetens. Vi 
insåg senare att det inte gjorde något då vi fann litteratur om hur dessa aspekter påverkar 
varandra. 
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De didaktiska konsekvenser som vi reflekterat över efter genomgången av studiens 
insamlade data är presenterade nedan. 
 
Flera av lärarna i studien nämnde vikten av att få utbildning i hur man arbetar med IKT i 
undervisningen. Det finns ett antal olika aspekter som bör samverka för att man ska kunna 
använda IKT optimalt i undervisningen. Alla som ska använda datorer ska erbjudas 
utbildning (Chambers 1994 m.fl. se Jedeskog 1998, s 52). EU skriver att digital kompetens 
är en nödvändighet i dagens samhälle. Även vi anser att det är av största vikt att lärare får 
den utbildning som krävs för att kunna undervisa i IKT och digital kompetens. Det framkom 
flera frågeställningar vi ansåg skulle vara högst aktuella och intressanta att ta reda på. Vad 
ansåg eleverna om IKT i undervisningen, tyckte de att de fick tillräckligt? Förstod de vad de 
lärde sig och visste eleverna varför de skulle kunna vara till exempel källkritiska? Använde 
de datorer och kameror mycket hemma på fritiden? Vi undrade också om man skulle kunna 
se skillnad i kompetensen och självförtroendet hos de elever som använde IKT mycket 
hemma och de som inte gjorde det. 
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Flera av lärarna tog även upp tidsaspekten till varför de inte arbetade så mycket med IT i 
undervisningen. Även Jedeskog (1998, s 52) tar upp tiden som en faktor kring varför det kan 
vara problematiskt att integrera teknik i undervisningen. Vi förstod lärarnas dilemma med 
tiden eftersom det fanns många krav på dem från olika håll såsom från rektor, föräldrar, 
elever och politiker. Det var mycket som skulle hinnas med i undervisningen och lärarna 
skulle anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov (Lpo94). I 
resultatet kunde vi även se att det var flera lärare som ville arbeta mer med IKT och teknik i 
undervisningen, men att de inte hade tillgång till den tekniska utrustning som krävdes. Precis 
som Jedeskog (1998, s 71) talar om, så hade skolmiljön stor betydelse för vilken 
undervisning som skulle bedrivas.  
Därför måste lärare på skolor ha tillgång till de medel som krävs för att kunna arbeta mer 
med digital kompetens. Resultatet visade att flera av lärarna hade olika tekniska problem 
vilket de ansåg tog mycket av deras tid, och därför hindrade dem från att arbeta med det i 
skolan. Vår studie visade på att många av lärarna hade ett intresse av att arbeta med IKT i 
undervisningen. Många gånger gav de dock upp och tappade intresset för det digitala på 
grund av att det inte fungerade. Detta ansåg vi vara ett stort bekymmer för skolan och 
undervisningen. Ytterligare funderingar som kom upp var angående rektorn och ledningen, 
hur ville de få in detta i skolan och hur skulle lärarna få tiden att räcka till detta? 
 
Annat vi funderade över var föräldrarna, vad ansåg de om deras egna barns digitala 
kompetens? Vad fick de för information kring detta och fick de vara delaktiga om de 
önskade? Vi funderade också på hur föräldrarna själva såg på digital kompetens och om/hur 
det behövs eller inte i dagens samhälle? Är det enbart skolans ansvar att ge eleverna detta 
och hur mycket tid ska läggas på detta? Intressant vore också att jämföra skolor som har 
exempelvis smartboard och inte, var det någon skillnad? För att utöka och fördjupa vår 
studie ytterligare skulle även metoden observation kunna användas. Detta för att kunna se 
och jämföra om det eleverna och lärarna berättade stämde överens med det som sågs i den 
vardagliga undervisningen.  

D3=2!

Vi vill tacka alla som har hjälpt till i vår studie och särskilt vår handledare Ann-Sofie Holm 
för stöttningen under arbetets gång. Vi vill även tacka alla respondenter som medverkat i 
studien.
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Hej! 
Vi är tre lärarstuderande vid Högskolan i Borås som nu går vår sista termin och genomför 
vårt examensarbete. Arbetet kommer handla om hur lärare reflekterar kring och arbetar med 
begreppet digital kompetens i skolan i årskurs fyra till sex. Detta innebär att vi önskar att du 
som lärare vill delta i vår studie.  
Metoderna som kommer att användas i studien är self-report och även muntlig intervju. Self-
reporten kan liknas vid en skriftlig intervju där vi vill få fram personliga åsikter, svaren 
skrivs så utförligt som möjligt på de frågeställningar som kommer att lämnas ut.  
När self-reporten är färdig och har lämnats åter, kommer denna att analyseras och följas upp 
med muntliga intervjuer baserade på det svar som vi fått in.  
Studien följer de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet gett ut, som bland annat 
innebär att vi informerar om undersökningen och dess syfte. Att delta i undersökningen är 
frivilligt och deltagandet kan avbrytas även under arbetets gång. Alla uppgifter i 
undersökningen är sekretessbelagda och kommer enbart att användas i denna undersökning. 
Vi vore tacksamma om ni tog er tid och bidrog till vårt examensarbete, 
 
Tack för Er medverkan  
Vänliga Hälsningar,  
 
Emma Leo – emma.carolina.leo@gmail.com 
 
Therese Östlind Granisto – therese.granisto@gmail.com 
 
Terése Tiderud – s070149@utb.hb.se 
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År 2009, gavs Skolverket i uppdrag av regeringen att framställa nya styrdokument för 
skolväsendet. EU menar att globaliseringen förutsätter att medborgarna har åtta stycken 
nyckelkompetenser för att kunna anpassa sig i dagens samhälle.  
 
Dessa kompetenser är: 

• kommunikation på modersmålet  
• kommunikation på främmande språk  
• matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 
• digital kompetens 
• lära att lära 
• social och medborgerlig kompetens 
• initiativförmåga och företagaranda  
• kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 

 
För att kunna vidareutbilda sig och komma in i arbetslivet menar EU att dessa kompetenser 
är av stor vikt för eleverna.  
Skolverket har tillsatt en projektgrupp för att synliggöra den digitala kompetensen i de nya 
styrdokumenten, detta är nu gjort och förslagen kan läsas på skolverkets hemsida, nedan 
visar vi några förslag på förändringar för årskurs fyra till sex.  
Exempel från Skolverkets förslag till läroplan för grundskolan: 
”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 
och en snabb förändringstakt”. 
”Använda sig av modern teknik som redskap för skapande, kommunikation och lärande,” 
 
Exempel från Skolverkets förslag till kursplan i bild i grundskolan: 
”Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram”.  
 
 Exempel från Skolverkets förslag till kursplan för svenska i grundskolan:  
”… samt att skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator”. 
”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, tillexempel webbtexter, interaktiva spel och TV-
program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.” 
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Begreppet digital kompetens kan tolkas på olika sätt och vi är nu intresserade av att få veta 
hur du som lärare tolkar begreppet, vad anser du att begreppet innefattar? 
Beskriv om och i så fall hur du arbetar med digital kompetens i dagsläget? 

 


